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EDERT in October van het jaar 1886 door do gildc-

broedcrs werd bcsloten, dat jaarlijks bij wijze van

vprvolg op do in 1871 en 1872 versehenen afloveringen

\an Ilet Gildcboek« een geillustrcerd vorslag van

do wcrkzaainhcdon onzer Broederschap zou worden

uitgegeven, zagen door de goede zorgen van de voor

dat doel bonoemdo commissie vijftien verslagon het

licht, /ij verschonen aanvanl<oHjk geregeld op tijd, Liter hcrhaaldehjk met

aanzienlijke vertraging. Met hot in igoi uitgegeven Verslag over igoo

oindigde helaas die belangrijke rocks.

Xu het bostuur van het herleofde ( iilde met dit verslag een niouwo rooks

had to openen, mocht het niet nalaten, over de aan vruchtbaren arbeid

geenszins arme jaren, die tot 1908 nog volgden, een ovorzicht te geven.

Dat viel niet moeilijk wat betreft de gehouden vergadcringen, daar over

deze het notulenboek, ten deele nog door wijlen onzen zeer betreurden

tweeden secretaris, den Heer Bernard de Bont, bijgehoudon, vrij volledige

gegevens bevatte. Maar van de ondernomen studiereizen konden, een enkele

uitgczondord, slechts vluchtigo horinneringen worden geboekt. De reden

daarvan is te zoeken in hetgeen onze medebroeder, de Heer Alfred Tepe,

in het verslag over igoo p. 41 zoo juist schreef over onze gildereizen in

het algemeen:

»(releerde archivarisson en archeologon zullcn wellicht de neus ophalen

cwer onze gildereizen, en onze berichten, zij zollen er geen of weinig nieuws

in vinden. geen ontsluieringen van kunstgeheimen, geen ontdekkingen op

kunsthistorisch gebied. Maar bij nader overwegen zullon zij begrijpen, dat

onze twoe- of driedaagsche tochten geen columbustochten können zijn.

Alleen het bekende in ons op to nemen en te onthouden. den rijkdom van

eeowen en steden in ons gehougen op te stapelen zou al een reozenarbeid

zijn. Als wij ons bij een enkel stadje, een enkel geboow bepaalden, dan

zooden wij misschien meer in "t detail können gaan en 't onbekende mögen

opdelven ; maar een reis als de onze is oit den aard der zaak een *impres-

sionistische« reis. Gebouwen, kunstvoorwerpen, schilderijen. steden en land-

schappen ontroUen zieh als oon diorama voor onze oogen, die wij evon als

onze harten wijd openzetten. Wij nemen oon schat van indrukken mee,

voldoonde om een heel jaar lang onze fantazie bezig te hooden, ons gevoel

voor al wat goed en schoon is te verlevendigen en ons aan te moedigen

Studie en arbeid met ijver en vertroowen te hervatten«.

Een heel jaar lang, ja, können de op onze gildereizen ontvangen indrokken

onze fantazie bezig hooden, maar om op pakkende wijze te worden weer-



gegeven moeten zij kersversch, terstond na de reis worden neergeschreven.

En dat is ten opzichte van de hier bedoelde reizen helaas niet geschied,

echter met eene zeer gekikkige uitzondering. Juist onze »Altmeister« de

Heer Tepe. die de pen van den schrijver even vaardig hanteert als de

teekenstift van den architect, zette zieh spoedig na onze belangrijkc reis

naar Düsseldorf, Neuss en Gerresheim ncer, om die te beschrijven. Het

groote genot, dat hij aan de lezers van dit vcrslag zal berciden. möge hun

een vergoeding zijn voor het gemis aan zoodanige beschrijving der andere

reizen,

Möge door (iods zegen het eerste verslag van deze nieuwe reeks door

vclc van steeds hooger bloei onzer IJroederschap getuigende worden

gevolgd
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OVERZICHT DER WERKZAAMHEDEN
VAN HET SINT BERNULPHUS-GILDE

GEÜURENDE DE JAREN 1901 TOT 1907.





I.

VERGADERINGEN





ERCtADERTNG VAN 1 1 JUNI 1901, welke bijgewoond

wordt door 16 leden. Na het gebed worden de notulen

der vorige vergadcring voorgelezen en onveranderd

goedgekeurd. Tot nieuwe leden worden gekozen de

AVclEerw. Heeren J- W. Pruijn, Pastoor te Wijk bij

Duurstede, H. Kool en E. Verhaak, kapclaans der

Metropolitaankerk te Utrecht. Vervolgens ontvouwt de

program van de aanstaande gildereis naar Jtonn,

Maria-Laach, Andernach en Oberwesel, waarna de

1
^"-' secretaris het

Schwarzrheindorf,

deken zijn vertrouwcn uitsprcekt, dat vele gildebroeders aan dien uiterst

belangrijken tocht zullen deelnemen. Daarna vertoonde de Heer W. van

den Heuvcl namens den Heer C. A. Pompe, die verhinderd is geworden

de vergadering bij te wonen, eene belangrijke collectie gravures en etsen,

welke betrekking hebben op de HoUandsche en Vlaamsche school, als

die van Rembrandt, van Dijk. Uou, Rubens, Cornelis Sehnt, Heemskerk,

Joe de Ghevn. Jordano en anderen, geetst en gegravcerd door Sadeler,

Galle, Goltzius. Picart, Walker enz. enz.

De deken dankt voor het verleende kunstgenot en sluit daarna de ver-

gadering.

1
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VERGADERING VAN 18 DECEMBER igoi, welke door ;,; leden

wordt bij,<;c\voond. Na het gebed en de goedkcuring van de notulcn der

vorige zitting hcet de dokcn de aanwezigen wclkom in deze algemeene

vergadering en werpt een terugblik op het verstrcken vereenigingsjaar.

Vergaderingen werden weliswaar weinig gehouden, maar zij waren goed

bezocht en belangrijk. En de gildereis was wel een der leerzaamste en

genotrijkste van de vele door het (iilde ondernomen.

Vervolgens deelt de deken medc, dat het bestuur van den Katholieken

Kunstkring onder bcscherming van den H. Benedictus, onlangs te Amster-

dam opgericht. hem heeft verzocht als eerelid toe te treden, en dat hij

gaarne aan die uitnoodiging gevolg heeft gegeven. Toen in de alge-

meene vergadering onzer Broederschap, in i8g6 te Brügge gehouden,

een voorstel van eenige leden, die thans den nieuwen kunstkring hielpen

stiebten, ter tafel kwam, welks aanneming het karakter van het Gilde

geheel zou hebben veranderd en het wellicht ook in eene geheel nieuwe

richting zou hebben gedreven, had hij zieh beslist daartegen moeten

verklaren. Nu begroet hij den nieuwen Kunstkring weliswaar niet als

een zustervereeiiiging gelijk het Belgische St. Lucas- en .St. ThomciSgilde

is, maar als een vereeniging van veel wijder strekking, die zieh juist

daarom ouk op ons revicr zal moeten bewegen en, naar hij hoopt, daar

goeds zal uitwerken.

De i*'^ secretaris deelt dan mede, dat het v'erslag van het vorige jaar

eindelijk zog goed als gereed gekomen is en nog vöör Kerstmis zal

worden verzonden.

Hierna brengt de penningmeester verslag uit van zijn gevocrd geldelijk

beheer. De inkomsten bedroegen /gSß.S;, de uitgaven r/. gewone/' 485.82,

b. buitengewone /' 964.04, te zamen 1430.86, zoodat er een nadeelig saldo

is van / 455.gg, ont.staan door het niet geregeld verschijnen van het ver-

slag. Nu dat \oortaan wel weder geregeld zal verschijnen. hoopt hij het

nadeelig saldo spoedig te kunnen aanzuiveren.

Staande de vergadering wordt de rekening en verantwoording door de

Heeren Zellerhoff en van Maarschalkerweerd nagezien en accoord be-

vondcn, en de penningmeester onder dankzegging voor zijn gcvoerd

beheer gedechargeerd.

De vice-deken (m ile eerste secretaris, die periodiek zijn algetreden,

worden met applaus herkozen. Zij nemen humie herbenoeming aan.

Als nieuwe leden worden txMiotmid zes eerw. geestelijken. Als lid wordt

voorgedragen de Heer !. 11. Ludwig, architect te Arnhem. over wiens

benoeniing in de volgende vergadering zal worden gestemd. De dekcii
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deolt iiK^de, dat donr dien candidaat een werk wordt uitgegevon ovor de

middeleeuwsche, vooral dr r(>iiiaans(li(> boiiwwcrkcn, dat zeer veel belooft,

en houdt dan de aangekoiidigde lezing over de P( H.VCHROMEF.RiNif

(INZER KERKEN.
\'an de velc kerkon, \velk(^ in de laatste 40 a 50 jarcn in ons land ver-

rezen, wachten er gclnkkig nog vele op een welbegrepen pohchromeering.

Niet weinige van die, welke reeds beschilderd werden, zou spreker liever

zonder dien tooi zien. Wel valt er in de beschildering der Godshuizen

gedurende de hiatstc jareti een bctere richting waar te nemen, maar het

is toch nog niet wat het moest zijn. In dit opzicht kunnen wij van onze

middekx'uwsche vadercn nog heel wat leeren. Dank zij de witkwast der

z.g. hervorming, die alle paapsche superstitien aan de oogen onttrok, is

er in de oude kerken veel van de oude beschildering bewaard gebleven,

en hetgeen hier en daar daarvan aan het licht kwam is zeer waard goed

bestudeerd te worden. Verreweg onze meeste oude kerken zijn opge-

trokken uit het inheemsche inateriaal, den baksteen, en inwendig geheel

of gedeeltclijk bekalkt. Spreker wenscht nu een en ander te zeggen over

de wijze, waarop men zoodanige NEDERLANDsrHE KERKEX in het

(iDTHlSCHE tijdvak beschilderde. ( )nze meeste nieuwe kerken zijn toch

ook in gothischen stijl gebouwd. En hoe cosmopolotisch de kunst 00k zij,

wij moeten toch onze vaderlandsche kunst hoog houden. {Applaus.)

Vooreerst valt hier op te merken, dat men er bij de polj'chromeering der

bedoelde kerken niet op uit ging, den kalktoon van het geheel te doen

verdwijnen. Deze bleef de algemeene, de grondtoon. en daaruit spreekt

een goed beginsel. A'erder blijkt, dat de middeleeuwsche kerkschilder

geen tinter, maar echt schilder en oorspronkelijk wapenschilder was. In

de oudste muurschilderingen zien wij toch hoe hij in toepassing bracht

het email, de harmonische kleuren van de wapens, de weinige kleuren

die hij gebruikt en op elkaar zet volgens de regeis der heraldiek. Van
waar die kunst van den wapenschilder? Die kleurzetting is ontleend aan

de Oostersche tapijten, welke de kruisvaarders hadden medegebracht. Zij

waren voor den schilder het voorbeeld waarnaar hij werkte. Spreker

handelt nu uitvoerig over de kleuren, welke zijn de koude: blauw, wit,

zwart; en de warme: rood, geel en oranje, welke nooit naast elkaar

werden gezet, maar afwisselend. Daar tusschen erkende men de bemid-

delende kleuren groen en rood. Spreker wijst op een tapijt, dat aan den

muur hangt, hoe de warme op de koude kleuren, en de koude op de

warmen zijn gezet. De muurschilder wist ook dat de wetten der archi-

tectuur streng in acht moesten genomen worden. Hij eerbiedigde twee
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grootc factorpn, waarmede de architect rekcninq" had te houdon: licht cn

schaduw. En bovendicn was de middeleeuwsche architect niet zoo goed-

moedig als in onzen tijd, nii men enkelo kerken door tinters laat ver-

knoeien. Ilij sprak een enkel hartig woordje mede. De schilder deed zijn

werk in volle schoonheid prijken. want hij gaf aan de constructieve deelen

de warme en aan muurvlakten en gewclfkappen de koude kleurcn. lieerlijk

was h(>t blad- en bloemwerk van het rankwerk, torwijl men de kolommen

en de muurvlakten met tapijt-schildering versierde, waarvan de onder-

grond in koude kleuren blijft met patronen of chablons in warme kleuren.

De dieren-s\'mboliek speclde in phantastisrhe voorstellingcn een groote rol.

Middeleeuwsche schilderingen \indt nuMi nog te l.ottum, Arnhem. \'cnray.

Kampen, TIattem en Utrecht, waar onder den kalklaag muunschilderingen

te voorschijn zijn gekomen. lieziet Stedum, gebouwd in baksteen, waar

de middeleeuwsche schilder den baksteen heerlijk versierde. Doch ook in

het buitenland kunnen wij de schoonste polychromeering bewunderen.

Onze gildereis bracht uns naar Oberwesel en wij stünden opgetogen over

de Stiftskirche gebouwd uit rooden of Trierschen steen. Daar zeide de

peintre-ilecorateur: liier heb ik nicts te doen dan alleen de gewelfribben

met rankwerk te ver.sieren. lieziet Kiedrich, gebouwd uit Andernacher

steen, alleen de kapiteelen en geweifkappen zijn met rankwerk voorzien.

Treedt met mij in de S. Aldegondiskerk te Emmerich, welker oudc

beschildering door den kunstenaar Stummel met pieteit en edele smaak

ward gerestaureerd en voltooid. De 8,s-jarige Heer Heibig, het bekende

lid van ons Belgisch Zustergilde, stond met ons, toen wij die kerk be-

zochten, verbaasd over hetgeen wij daar te zien kregen. Evenwel scluMien

ons zijne heiligenbeeiden niet de gelukkigste uiting van zijn kunst : zij

gingen niet naar boven, maar vallen naar beneden, in tegenstclling van

de fladderende engeltjes in de Salvatorkerk te Duisburg, waarmede« de

gewelven versierd zijn. Daar begreep men dat die engeltjes naar boven

moeten vliegen om hun hoogste loflicd Te Deum laudamus voor den

Allerhoogste te zingen. Ten slotte bracht spreker zijn auditorium in de

Bourgondische kapel te iVntwerpen in de 1 .ange-Leystraat bij de dames

de Beukelaar, die in het bezit dier kapel zijn. Zij respecteeren vol pif'teit

de Gude wandschilderingen, waarvan enkele reproduc.tien in kleunMidruk

ter tafel komen. Spreker zegt dat wij op het gebied van polychrome(Ting

nog veel te leeren hebben, want ook de glasschilder moct rekening

houden met pol^chromie en architectuur. Hij moet de kleurenharmonie

niet verstoren ; bont is disharmonie, maar goed aangebrachte kleuren, zelfs

kleur up kleur is harmonie.

14



1 )(' hoori'st interessant«' voordraclit, van welke mn haar urooten |-ijk<l()m

aan hij/onderheden ocn vnlledig' vorslaq' niet viel to o('veii, wcrd aan het

cinde warm toen'ejuieht.

De heer Jan Pinmi verklaarde zieh diinkbaar voor al het belanyrijke dat

hij gehoord had, tioeh veroorloofdc zieh oon kleine opmerking. De kerk

te Stediim, waarvan hij yroote teekeningen heeft gemaakt, is niet van

baksteen maar \an bergsteen. De verschillende kleuren, welke nu zoo

harmonisch rijk zijn, zouden niet zoo fraai en liefelijk /.ijn als ze op

baksteen waren aangebracht.

Naar aanleiding dez(T opmerking vestigde de deken nogmaals de aan-

dacht op den beslisscndcn invloed van bak- en bergsteenbouw ten opzichte

der polychromie, welke rechtmatige invloed tegenwoordig veel uit het oog

wordt verloren, ten spijt van alle gezonde regeis der kleurzetting.

Daarna vestigt de deken de aandacht op een viertal mooie patronen van

kerkgewaden, welke aan den wand zijn opgehangen. Ze zijn vervaardigd

door een der Eerw. ZusttTs l*'ranciscanessen te Jiitfaas, die hem ter ge-

legenheid van zijn ji^-jarig priesterfcest eene zccr sehoone aquarel sehonk.

Hij vond in haar een shiimerend gcnie. Onder bevoegde leiding maakte

zij zieh bekwaam, en haar artistieke arbeid wekt gunstige vervvachting.

Vele arbeidcrs kunnen fraai teekenen, maar alle tcekening zijn niet ge-

schikt voor de naald.

De heer J. A. I.indsen vertoonde dri<' fraaie en kostbare tabellcn, die

onlangs door de vereeniging van het Allerh. Sacramcnt aan de Willi-

brorduskcrk te Utrecht zijn geschonkcn. Het kunstwerk der gildebroeders

Älengelberg en Brom werd algemeen zeer geapprccieerd.

De Heer Kalf was van plan geweest in het begin der vergadering eenige

mededeelingen te doen over den te Amsterdam nicuw opgerichten ]vunst-

kring onder procectie van S. Renedictus. Zijne mededeeling is nu over-

bodig na hetgeen de deken daarover heeft gezegd. Zeer juist is mede-

gedeeld dat die Kring geen zustervereeniging is van S. Rernulphus, waar-

in men niet gemakkelijk kan binnengaan. Alle kunstenaars, die katholiek

zijn en zieh niet op zoo een leerstcllig standpunt plaatsen als S. Rernul-

phus, kunnen in die nieuwe vereeniging opgenomen worden.

Hij bejammert dat de eerste mededeeling over S. Renedictus in een dag-

blad is opgenomen; het was een fout van de pers. Zoodra de vereeniging

is geconstitueerd zal zij zieh wenden aan alle katholieke kunstenaars in

Nederland.

Hierna wordt de vergadering gesloten.



VERGAl^JERIXCr \'AX 22 APRII, 1902. Xa het t^^ebcd worden de

iiotulen voorgelezen en goedgekeurd. De deken deelt mede dat in de

bestuursvtTgadering beslotcn is, dat dit jaar de gildereis zal zijn naar

Düsseldorf, waar 00k cenc tentoonstelling gehoiiden zal worden van

retrospecticve knnst, vooral kerkelijke kunst van de Rijnprovincien uit

de vroegstc eeuwen. Er zal aan verbünden worden een uitstapje naar

(ierresheim en het bezoeken van andere artistieke bezicnswaardigheden

volgens aanwijzing van ons eerclid, kanunnik Dr. A. Schnütgen te Keulen,

die ten spocdigste het reisprogram zal opmaken. Het bestuursvoorstel

vindt algemeenen bijval.

Zonder stemming worden tot leden benoemd de Welecrw. Heeren Louis

Koenen, professor te Rolduc. en kapelaan Joosten van S. Willibrord te

Utrecht ; met algemeene stemmen werd gekozen de Heer Ludwig te

Arnhem. tegen wiens candidatuur geen bezwaren zijn ing'^komen.

Hierna hield de Heer Jan Stu\t zijne aangekondigde lezing over vnj.A.RD

DE HONNECOURT.
Alhoewel sprcker voor niemand wenscht onder te doen in waardeering

\an het loffelijk pogen ^•an hen, wier blijkbaar strcven het is aan de

gewijzigde eischen van onzen tijd (geuijzigd met betrekking tot het

verledene) nieuwe vormen te leenen, zog wil het spreker toch voorkomen

de besten onder deze hervormers aan zijne zijde te hebben met de be-

wering, dat het oude nog altijd het nieuwere verre overtreft : en dat in

de oude mnnumenten kwaliteiten worden gevonden welke onmiskenbaar

zijn en die den Stempel van ecMie suporioriteit dragen, welke meestentijd

in de nieuwe bouwgewrochten ten eenenmale wordt gemist. Het is nict

zoozeer in hcpaalde vormen dan wel in den bestierenden geest, die aan

deze vormen hun plaats aanwees in het groote geheel, den geest die

rangschikkend en ordenend geheel de bouwkundige compositie beheerschte,

dat wij den oorsprong moeten zoeken van de groote schoonheid aan de

momumenten onzer \'aderen op zoo bijzondere wijze eigen. En een der

middelen om dien geest beter te leeren kennen, een der middelen die

ons tot beter waardeeren der middeneeuwschc s(~hoonheid kunnen vocren

is wel het zieh rekenschap gcven van tlc wijze waarop die grootsche

monumenten tot .stand zijn gebracht. AI möge liusken Huet ook zeggen,

dat de Utrechtsche Dom, vergeleken bij de schoone kathedralen van

Frankrijk, Engeland en Duitschland. van buiten een onaanzienlijk gebouw,

althans een Domkerk v.m di'n twceden nuig is, nieis /oude spreker aan-

genamer zijn geweest dan den bouwmeesler der eerl)iedwaardige Domkerk
der vergadering voor den geest te voeren, ontwerpend, schetsend teekenende
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sreheel het machtiqc' bouwwiM-k; als Mccsler van de Werckc^ de uil-

voering persoonlijk leidende. Ilelaas tot zulke reconstructie van de

middeleeuwsche bouwlootsc ontbreken ons de dementen. Daarom zai

sprcker tot staving zijner bewcringen een biiitenlandsch getuigt^ mooten

bijbrengcn, omdat wij in het nagelaten album van Villard de Honnecourt

het eenige min of meer complete middel vinden cm ons een beeld te

vormen van de eigenschappen van een middelecuwsch architect en ons een

begrip kunnen vormen van de wijzc waarop hij arbeidde. Van dezen

!•"rauschen architect werd in 1S4Q een oorspronkclijk schetsboek ge\'onden

mot bijschriften, waaruit blijkt dat hij in de ccrste helft der XIIP eeuw

moet hebben gcleefd en dat hij o.a. ontwierp het koor van de IJeve-

Vrouwe-Kerk te Kamorijk, \an \'aucelles en van S. Etienne de Beaux.

Het schetsboek wordt bewaard in de nationale bibliotheek te Parijs.

Volgens eenige notitiOn ontbreken aan het boek 21 bladen. De schetsen

zijn hoogst leerzaam. Het zijn eenvoudige notities, die de architect op zijn

kunstreizen maakte als een soort legger, om ze later zelf in toepassing te

brengen. Ze bewijzen, öf dat de kunst van teekenen als zoodanig toen op

een lagen trap van ontwikkeling stond, öf dat toen bij het bouwen op

een geheel andere wijze geteekend werd dan tegenwoordig gebruikelijk

is. De laatste verklaring wint het in waarschijnlijkheid. De architect maakte

zijn bouvvplannen niet vooruit klaar op papier, doch vergenoegde zieh met

een algemeen grondplan, dat ecrst bij de uitvoering tot rijpheid en detail-

leering geraakte. Men teekende al bouwende en bouwde al teekenende.

Bouwkundige werkteekeningen heeft Villard ons echter niet nagelaten,

wij moeten die eiders vinden, al is de oogst tot op den huldigen dag ook

nog bijzonder schraal. In 1830 deden Didron, Varin en Lassus eene merk-

waardige ontdekking. Zij vonden in een manuscript van Reims (het was

een doodenlijst van het kathedraal kapittel) origineele teekeningen uit de

XIIP eeuw, gedeeltelijk weggevaagd en overdekt met schrifturen. Het

was een buitengewoon belangrijke ontdekking. Bij de ontwikkeling dezer

palimpsesten werden langzamerhand interessante teekeningen zichtbaar.

.Men zag de bogen van twee portalen van een groot religicus gebouw —
een kathedraal met haar drie geprofileerde deuropeningen — plant- en

dicrmotieven enz. enz. (xrootelijks verschilden de zichtbaar gemaakte

teekeningen van die van Villard. Het zijn werkteekeningen van de aller-

beste soort. Deze teekeningen zijn tevens de beste waarborg voor de

meening dat de eigenlijke Studie der details, welke hier slechts als aan-

gewezen zijn. later tijdens den bouw van dag tot dag op het werk ge-

schiedde. Men zou geen architect moeten zijn om te willen beweren dat
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niet een algemeen ontwerp, in beperkten zin zou hcbben bestaan, ahoretis

met de werken werd aangevangen ; toch zijn er teekeningen bij die niet

veel mccr zijn dan eenige aslijncn en enkele richtingslijnen. Men Staat

verbaasd dat op betrckkelijk zoo losse schrocven dusdanige geweidige

coMstructien werden ondernomen en zoo groote eenheid is bewaard gebleven.

Spreker schrijft zulks toe aan het alles beheerschende stelsel van arbeiden,

dat gebascerd was op de goede vaktraditien, die in de Gilden werden

gehandhaafd, waarmede allen vertrouwd en waarvan de geheimen aan

ieder bekend waren. Met het hedendaagsche systeem van aanbesteden is

men wcl vcrplicht tot grooter volledigheid in de teekening. Kunnen wij

onze voorgangers dan ook al niet volgen in hunne werkwijze, de grond-

slag echter van die werkwijze. als zijnde van alle eeuwen, kunnen wij

zeker tot de onze maken. Die grondslag namelijk bestaat in de liefdevolle

aanvaarding van den arbeid, de arbeid, die dan niet als een vloek is, doch

den mensch veredelt. Die arbeid door den Icerling met naarstigen vlijt

van den mcester en den gezel geleerd. later met nauwgezette zorg be-

oefend als een eervolle taak. Alleen wannecr wij dät terugkrijgen zal het

mogelijk zijn onze bouwwerken wecr te doen tintelen van gcest en levcn

zooals de middeneeuwsche gewrochten altijd hebben gedaan. Wantalleen

met die bijzondere toewijding van allen en van ieder was het mogelijk

de werken tot stand te brengen waarvoor zooals wij hebben gezien zoo

weinig en zoo onvolledige teekeningen werden gemaakt.

En in verband met die overwegingen hccft spreker gemeend voor het

Album van Villard de Honnecourt de aandacht te mögen vragen.

Deze hoogst belangrijke en gocd doorwrochte lezing, telkens met ver-

wijzingen naar het schetsboek van Villard en naar teekeningen van het

te Reims ontdekte manuscript, werd met groote aandacht aangehoord en

ten slotte warm toegcjuicht.

Als nummer twee op de agenda stond eene voordracht van den deken

over de Iconographie en Legende van de H. Liberia of Wilgefortis. Daar

deze legende een degelijke bespreking eischt en het onderwerp nog onlangs

door Professor Schnürer in breede was toegelicht, vermeende de deken dat

het vergevorderde uur daartoe geene gclegenheid meer gaf. Hij zal de

vergadering niet verder vermoeien en niet meerspreken over de H. Liberia,

ook genaamd Ontkommer, en zijn voordracht laten »ontkommeren?.

Alvorens de vergadering te sluiten deelde de deken nog mede, dat hij

a.s. Zondag met den i'^" secretaris, Dr. Andreas Jansen, eene reis naar

Rome, Napels enz. onderneemt en hoopt na zijn terugkomst aan de

kunstbroeders veel te kunnen verteilen over Italie's heerlijke kunstschatten.
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VERGADERIN(i VAX 19 NOVEMBER 1902, welke bijgcwoond wordt

door J4 ledcn.

In zijn welkomstgroet herinnerdc de deken aan de vorige vergadering

op 22 April j.l. cn aan de welgcslaagde kunstreis naar Düsseldorf. AI

mocsten wij aldaar door omstandigheden bctreuren de afvvezigheid van

Dr. Schnütgen, wij hebben ons toch gercd en uitermate veel kunstgenot

gehad. Met gcnoegen kon spreker medcdeelen, dat de universiteit van

Munster Dr. Schnütgen, ons verdienstelijk eerelid, tot doctor honoris causa

heeft benoemd. Hij steh voor, wcgcns deze onderscheiding een telegram

van gelukwensching te zendcn, waarmcde Dr. Jansen zieh wcl wil belasten.

(Applaus). Hicrna worden de notulcn voorgelezen en goedgekeurd.

De deken deelt mede, dat de penningmeester door zijne benoeming tot

pastoor tot zijn spijt zijn ontslag als zoodanig heeft moeten indienen, en

verzookt den eersten secretaris namens hem het finantieel ver.slag uit te

brengen. De stand der kas is niet al te schitterend- De deken benoemt

een comniis.sie tot nazien der rekening en deelt mede. dat in het afge-

loopen vereenigingsjaar het Gilde door den dood te betreuren heeft den

Ecrw. Heer pastoor Blankvoort, deken Essink en den Heer Frans Coenen.

lid van de Eerste Kamer. Ook hebben enkele leden voor het lidmaat-

schap bedankt.

Bij acclamatie wordt herkozen de tw(>ode secretaris en tot penningmeester

gekozen de Eerw. Heer Joosten, kapclaan te Utrecht.

Nu begon de deken zijne causeric over DE NOORD-NEDERL.VNDSCHE OF
HAARLEMMERSCHOOI. DER 15'"= EEUW. Aanleiding hiertoe gaf hem in de

eerste plaats zijn bezoek aan de tentoonstelling te Brügge. Het klonk

spreker als Noord-Nederlander niet aangenaam in de ooren, toen die

tentoonstelling aangekondigd werd als Exposition des primitifs flamands,

en met redenen. Reeds in een onzer avondzittingen van de gildereis naar

Brügge heeft James Weale een krachtig protest lalen hooren dat onze

kunsthistorici steeds spreken van ecole flamande. Zij moeten, als zij

spreken over de 15^-eeuwsche Nederlandsche schilders, hun school ver-

deelen over Noord en Zuid. Ten onrechte wordt het \'laamsche element

overschat. Jeames Weale had gelijk, want Alfred Woerman sprekende over

»eine Holländische I\Ialerschule« verdeelt haar ook in Noord- en Zuid-Neder-

landsche. Sprekers Noord-Xederlandsch hart ging open toen hij op de

tentoonstelling der Vlaamsche primitieven Bouts, Geertje van S. Jan, de van

Ouwaters, Lucas v. Leiden in al hun heerlijkheid zag vertegenwoordigd.

De tweede aanleiding tot sprekers huldige lezing was het werk van

Dr. Frans Dülberg, een jong Duitsch geleerde, die in zijn proefschrift
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»Die Leidener Malerschulec de Haarlemmer school afbreekt en zelfs

Geertje terugbrengt tot de »Ahnen der Leidener Schule«. AI zijn de

gegevens bij Van Mander niet altijd hetgeen wij wenschen, toch geeft

zulks niet het recht aan Dülburg om de Haarlemsche school af te breken.

De derde aanleiding was de oude schuld die wij Nederlanders reeds lang

jegens die school hebben. Terwijl mcn in het buitenland reeds meer dan

25 jaar bezig is zieh tc bemoeien met de Noord-Nederlandsche school. mag
het Bernulphusgilde niet achterblijvcn. Deze eereschuld komt ncer op ons

Gilde, dat aan het hoofd Staat der beweging voor herleving der oud-

vaderlandsche kunst. {Applaus}.

(lelijk het watcr van de Alpen in kleine beekjes nederstroomt en dan

zieh vereenigt om in machtigen stroom naar den Oceaan hcen te vlieden.

ZOO 00k hceft onze kunst hier en eiders hären oorsprong genomen. Geertje,

Mostaert. Jan van Calcar, v. Oostzanen, Scorel hebben zieh vereenigd en vor-

men de illustre Haarlemmer school. Van Mander beschreef ze aldus in 1604.

Aan ons niet het recht die school af te breken zonder grondige redenen,

Spreker behandelt primo Albert van Ouwater. Van blander zegt niet

wanneer hij geboren en wie zijn meester was. Ook uit archiefstudien zijn

wij niet wijzer geworden. Hij stamde uit een schildersfamilie te Ouwater.

Hij vestigde zieh reeds vroeg te Haarlem, alwaar hij 40 jaar is werkzaam

geweesL. iot op onzen tijd mecnde men dat al zijne werken verloren

waren gcgaan. \'an Mander noemt o.a. de Opwckking van Lazarus. Deze

schilderij, door de Spanjaarden geroofd, werd teruggevonden in de (jalleria

dei Balbi te Genua, was sinds i88g verdwenen en het gelukte eindelijk

aan het Museum te Berlijn dat meesterstuk machtig te worden. .Spreker

geeft een uitvoerige beschrijving van deze schilderij, waarvan hij eene

Zinkographie vertoont. Hij vraagt vooral de aandacht zijner hoorders voor

de zuilen en kapitcelcn, omdat hij daarin een aanrakingspunt meent te

hebben gevonden met een andere schilderij. welke hangt in het Rijks-

museum te Amsterdam en waarin een treffende overeenkomst te vinden

is in zuilen, kapiteelen, en ook in de figuren. Bezie beide photo's, ver-

gelijk de meesterstukken van Berlijn en Amsterdam, en gij moet zeggen,

dat de schilderij te Berlijn niet is van Geertje maar van Ouwater. Nog
bevindt zieh te Amsterdam een .schilderij van omstreeks 1450: Marie met

het Kind en H. \'rouwen. \'an .Mander zegt, dat van Ouwater de vader

is van het Xederlandsch land.schap. Daar nu noch Mcmling. noch andere

Viamingen een kijk hadden op het Hollandsche lanilschap, schijnt men
deze schilderij met haar liefelijk landschap aan Albert v. ( )uwater te moeten

toeschrij\cn. Doch niet alleen het natuurtafereel, maar ook de hoofddeksels,
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zoowel der mannen als der vrouwen, de costumes der 11. Tl. vrouwen, dir

allen borstsieradcn dragen, waarop afgebeeld is het attribuut, waarmede

die Heiligen \vordcn voorgest(>ld, als pijl, rad, orgel, zijn voor ons van

bcteekenis. AI die dctails zeggen, dat de maker niet is (iecrlje inaar

\'. ()a\vater. gelijk ook Dülberg en anderen beweren.

I let vijfde teruggevondcn schildcrij bevindt zieh te Brüssel. Ook Weber

schrijft dezc schilderij toe aan Albert van Ouwater. (_~)p de tentoonstelling

te Brügge Staat het op naam van Petrus Christus. Spreker zeide tegen

Weale, toen hij dit meesterstuk zag : »Dat zijn onze duinen, dat is ons

Strand. Hoe kunt gij in den catalogus dit stuk zetten op naam van

Christus?« In hoogst sterke bewoordingen verklaarde spreker dat de maker

niemand anders konde zijn dan Albert \-. O., waarmede Weale het later

eens was. Spreker is spaarzaam met het doopen van schilderijen. Men

moet daarmede voorzichtig zijn, want als onze oude meesters uit beschei-

denheid hun naam niet gezet hebben op hun werk, dan mögen wij niet

zonder degelijke Studie hunne schcpping aan een ander tocschrijven.

Daarna kwam aan de beurt GEERTJE van .s, jax. Kon Albert v. ( ). in

zijn 40-jarigen arbeid veel le\eren, (ieertje's werk is niet van grooten

omvang, want een vroege dood maakte een cinde aan zijn kunst. Van

zijne nagelaten werken wist men tot voor eenigen tijd niet veel. Van

blander noemt het hoogaltaarstuk De Kruisiging, zijnde een triptiek.

Binnenstuk en een der deuren zijn bij den beeldstorm vervvoest, alleen de

rechtervleugel is bewaard, doch destijds in tweeen gezaagd. Men ver-

meende, dat zij voor altijd zoek waren geraakt. Zij belandden eindelijk in

1868 in de Kaiserliche Gallerie te Weenen. Niemand erkende ze, totdat

eindelijk het vorsehend 00g \'an de kutisthistorici ontdekte dat ze waren

van (ieertje van S. Jan. Het brandend vuurtje op een der deuren gaf

aanleiding aan spreker om de schilderij, de Dood van de H. Lucia te

Amsterdam, ook aan Geertje toe te schrijven. Wie Geertje te Weenen

heeft gezien moet zeggen dat het vuurtje te Weenen en Amsterdam van

een en denzelfden meester zijn. Nog erkende spreker Geertje in de Aan-

bidding der H. Driekoningen in het Rudolfinum te Praag. De schilderij

op de tentoonstelling te Brügge, toebehoorend aan (iliza te Hamburg,

houdt spreker voor een pseudo-(ieertje, terwijl het Visioen van den

j.ijdenden Christus, een overhcerlijk kabinetstukje, een meesterstuk is. Heb

ik U, zegt spreker, slechts plinto's laten zien, bewondert dan nu dii

paneeltje, dat hier in het Museum berust. Het is uit Geertje's eersten tijd,

toen hij zelfs den moed had zijn meester Albert van ( )uwater te over-

treffen. (jeertje was genialer dan zijn meester.
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De derde schilder, door den dekcn behandcld, was Dirk Bouts, de beste

leerling van Albert v. O., geb. 1410 ä 20. Van Mandcr weet niet anders

van hem tc verbalen, dan dat hij woonde te Haarlem en daarna tel.euven.

Edward van Even doorsnuffelde de perkamenten en vond daarin dat hij

in 1450 le Leuven een dochter van gocden huize trouwde. Zijn vader

noemde zieh 00k Dirck van Haarlem, geb. 13Q1, waardoor naamsver-

wisseling is ontstaan. Dirck Bouts, die zieh 00k noemde Dirck van Leuven,

overleed 1475 tc Leuven.

Spreker wenscht hier, voorloopig nog maar een kort woord, over eene

zaak te zeggen. De Viamingen beweren, dat Dirck Bouts wat hij had,

van Memling had. Spreker is juist van het teg;enovergestelde gevoelcn en

zal dat in een volgende vergadcring uitvoering motiveeren. iVIemling was

geen groepeerder, hij stelt zijn figuren naast elkander. Hij was te religieus,

te delicaat om het dramatisch gevoel van Regier v. d. Weyden te even-

aren. Hij was een bewonderaar van Bouts, wiens werk hij trachtte nabij

te kernen. Dat men aan Memling toeschrijft wat Bouts is, is wel een bewijs

van overeenkomst in het algemecn. Zeker heeft M. gewerkt onder B.,

want als wij aannemcn dat M in 14,55 Keulen verliet, in 1468 zes jaar bij

Regier v. d. Weyden arbeidde, dan moet hij ook wel van Bouts geleerd

hcbben. Landschappen heeft hij niet leeren schilderen aan Rijn of in

Belgie. Voor de werken van Bouts staande zegt men, dat isnNs landschap.

Ten slotte behandelt de deken in het kort Gerard David van Ouwater.

Van hem was veer J5 jaar niets bekend. Thans bevinden zieh meester-

stukken van zijn hand in Rouaan en er waren er twaalf te Brügge. Alis-

schien was hij leerling van Albert, niaar x.eker van Bouts. Hij heeft

Memling zeker gekend, want in 1488 komt hij te Brügge. De vraag

rijst nu, van wien heeft hij het meest geleerd, van liouts, Ouwater of

Memling? Nog een fraai schilderstuk van (jerard David van Ouwater

bevindt zieh bij Tiens te S. Remo. Bosboom getuigde \aii dit nieesterstuk

dat de kleurzetting meesterlijk was gedaan.

Een volgende maal lieopt spreker zijne hier geuite meeningen door ver-

tooning der fraaic^ photegrafien van Braun en van die der firma Klein-

man te Haarlem nog meer aannemelijk tc maken.

De Heer Jan Kalf aarzelt eenigszins om na de besludeerde redt; van den

deken het woord te vragen. Hij veroorlooft zieh echter de vraag of de

schilderijen van (jeertje niet moeten worden toegeschreven aan Albert

van Ouwater. In Geertje ziet men iets nieuws, iets van Italic. Hij vraagt

ook of het Zoenoffer te Amsterdam wel is van Ouwater; o.a. in de details

van het haar ziet liij (icertje en niet v. Ouwater.
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De deken verschilt in mccning mot den ITcor Kalf on zcgt, dat zoo lang

van Mandor niet met grond is tegengesproken, de uitspraak moeilijk is.

De Heer Wilhelm Mengclberg zegt dat v66r 50 jaar geledcn de kunst

om schilderijen te restaureeren zeer laag stond. Men maakte zc antiek

door er een bruitie kleur op tc brcngen. Als die restaurateurs dit ons

rookkainertje gebruikt haddon, dan hadden zij spoedig de gewcnschtc

bruine kleur. Niets is nadeeliger voor schilderijen dan tabaksrook. Sprekcr

vraagt, met het 00g op de kostbare stukken welke ons omringen, om in

een ander lokaal te vergadercn.

Het bcstuur zai dit voorstel in overweging nemen.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de deken de opgewekte vergadering.
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VERGADERING VAN i APRIL 1903. De vergadering wordt bijge-

woond door een dertigtal leden cn geleid door den deken.

Na voorlezing der notulen van de vorige zitting door den i'"^" secretaris

werd kapelaan P. J. Boekhorst tc Haarle bij acclamatic als. gewoon lid

aangenomen en werden de beeren Jac. van Gils, architect te Rotterdam, en

Louis Hanlo te Utrecht, als candidaten voor het gewoon lidmaatschap

voorgedragen.

Daarna wijdde de deken een woord van dankbare hulde aan het eerelid

wijlen Mgr. Dr. Schaepman, jegens vvien het Bernulphusgilde nog ecMi

bizondere schuld van dankbaarheid te deigen heeft voor al hetgecn hij

gedurende 32 jarcn voor de herleving der christclijke kunst hier te lande

heeft verriebt. In körte trekkcn bracht Spr. dit alles in herinnering.

Kort nadat het gilde was opgcricht (December 1869), schreef dr. Schaep-

man uit Rome aan zijn vriend Van Hcukelum: »Möge St. Bernulphus'

mosterdzaadje groeien tot een volwassen boom, den machtigen eik van

het Noorden gelijk-. Onmiddcllijk verzocht hij lid te worden, en np de

eerste vergadering na zijn terugkomst in het vaderland trad hij als

spreker in het gilde op. Zijn rede over Christendom en Kunst (versehenen

in het Gildebock, 1^'^ jaargang), was een hcerlijke geloofsbelijdenis zijner

ideale kunstopvatting, waaraan hij steeds getrouw bleef. Ook werden de

Statuten van het gilde door Dr. Schaepman geconcipieerd.

Eenige maanden later sprak hij in een vergadering, welke door Mgr. A.

J. Schaepman en het gansche Metropolitaan-kapittel werd bijgewoond,

over fra Angelico, het ideaal der christelijke kunst. Deze wonderschoonc

rede maakte op alle toehoorders een overweldigenden indruk.

Dat het Bernulphusgilde van meet af zulk een hooge vlucht nam, boven

veler vervvachting, was voor een groot deel aan den invloed van Schaep-

man's electriseerend woord to danken.

Ook na zijn staatkundig optreden bleef hij aan het Gilde een warm hart

toedragen. De jaarlijksche foostvcrgaderingen woondc hij altoos bij. Dan

wist hij telkenmale, zoowel in ernst als in scherts, de kunstbroeders te

bezielen. Hij dichttc ook het gildelied, hetwelk nog telkcns met dezelfdo

oude geestdrift wordt gezongen. In 1894, toen het Belgische St. Thomas-

en Lucasgilde naar jutfaas kwam en daar een schitterende feestver-

gadering werd gehoudcn, was Schaeijm.m ile aangewezen leidsman en

woordvoerder. Bij het zilveren feest van spreker als deken van het gilde

hield Schaepman de enthousiaste fecstrede; toen on.s eerelid, baron De

Bethune, was gestorven, een aangrijpende panegyrique.

Wal .Schaepman o\er kunst sprak of st-hreef, was het rt'sultaat niet zoozeer
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van boekengeleerdheid als van eigen zien. Ilij was ccn geboren kunste-

nanr. Indien hij door Ciods bcstel een anderen werkkring had gekozen

(^n pcnscel of beitel gehantecrd, dan zou hij meesterwcrken hebbcn ge-

schapen in den tränt van Micliel Angelo en Rnbens.

Spreker vertek thans enkek> interessante bizonderheden over de zeven

buitenlandsche kunstreizen, die hij met Ur. Schaepman maakte. Telkens

werd hij getroffen door Schaepman's enthousiasme voor echte, hooge

kunst. Te Florence, in de Sagrestia Vecchia«, terwijl zij samen de mar-

meren beekkni van Micht'l Angelo bewonderden, zei spreker tot Schaep-

man: :(Eigenlijk Jammer, dat je geen beeldhouwer bent geworden«. 'Ja<

,

Ja«, antwoordde de dichter, wel is de kunst van hei woord de hoogste

kunst; maar z"n idccen in m.iriucr te kunnen vereeuwigen, dat trekt mij

toch ook geweidig aan<.

Vooral bewonderde hij onzen Kembraiidt. Dan was het te merken, dat

twee genieen elkaar ontmoetten.

Spreker kwam nu tot de conclusie, dat Dr. Schaepman veel, om niet te

zcggen alles, voor het Bernulphusgilde heeft gedaan. Dat de naam van

het Gilde zoo spoedig door geheel Xederland met eere werd verspreid,

dat het Gilde weldra 3 ä 400 leden telde in een tijd, toen bijna allerwegen

nog schromelijke wanbcgrippen heerschten op het gebied van kerkelijke

kunst, dat onze praktische kunstenaai's met zooveel succes konden be-

ginnen te werken en haast overal een geschikt terrein vonden, was

goeddeels te danken aan de stuwkracht van Dr. Schaepman, die ook van

de herleving onzer christelijke kunst zou mögen zeggen : -quorum pars

magna fui«. (Applaus).

Mgr. dr. Jansen dankt voor dit welsprekend woord van hulde, maar

voegt hier een protest bij. omdat namelijk de deken äl te zeer zichzelf

heeft geeffaceerd. ( )ngetwijfeld heeft het gilde veel aan Dr. Schaepman

te danken, maar niet minder aan van Heukelum. Buitendien is Schaepman's

liefde voor de oude kunst grootendeels toe te schrijven aan den heilzamen

invloed, dien onze deken van jongs af op hem uitgeoefend heeft. (Applaus].

De deken stelt nu voor, dat het Bernulphusgilde en corps zal bijdragen

tot de monumentale hulde, die aan Dr. .Schaepman's nagedachtenis vvordt

bereid, en hiertee beschikbaar te stellen / kjo.—

.

( )p voorstel van den Heer Jan l^rom, werd deze som bij acclamatie ver-

hoogd tot / 200.—

.

Na een kleine pauze bracht de deken ter tafel een rijke verzameling

photographieen naar schilderijen van den zoogen. ;Meister des Todes



Mariae«. Deze heeft slechts eenmaal zijn naamteekening ondcr een

schilderstuk gezet en was züozecr in vcrgetelheid gcraakt, dat men tot

j\Iei 1902 niet eens wist, wie hij eigenlijk was. Verschiliende kunstcritici

noemden verschillende oudc mcestcrs; doch luin hypothesen bleken ten

slotte oniioudbaar. Zekcr was, dat het een Nederlander mocst zijn. Door

langdurig onderzoek en vernuftige combinatie is de deken ertoe gekomcn,

om met groote waarschijnlijkheid, om niet te zeggen zekerheid als »Meister

des Todes Mariae« aan te wijzen Joost van Cleef, die in 1495 te Antwerpen

wcrd geboren, in 1520 huwde met Anna Feith en, waarschijnlijk na 1520,

te Antwerpen stierf, krankzinnig helaas, uit hartzeer omdat zijn schilde-

rijen niet door Koniiig Filips II waren aangekocht (daarom ook bijge-

naamd cle zotte«).

Deze Nederlandsche schiider - een Icerling van onzen Cornelis van

Oostsanen en Jan Scorel — is stellig een der vruchtbaarste en geniaalste

meesters in het begin der 16'''^ eeuw geweest. Vooral in de coloriet en

natuurlijke wedergave der vleeschtonen was hij, zooals Van Mander reeds

opmerkte, onovertroffen. Dit laatste zal hij nog beter op zijn kunstreis

door Italic hebben aangeleerd.

\'an zijn meesterstukken liet de deken de meerdere photographische repro-

ducties rondgaan, die algemeen de bewondering der aanwezigen weg-

droegen.

Nog vroeg de deken eventjes de aandacht voor de beroemde gewelf-

schilderingen der kerk te Stedum (i.s''* eeuw), waarvan ook eenige

photographieen, gemaakt door den Zevenaarschen kcrkschildcr en gilde-

broeder Jansen, in beschouwing werden genomen. En hiermede liep deze

even boeiende als leerzame vergadering ten einde.
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VERGADERING VAN 9 FEBRUARI 1904. Dezejap,rlijksche algemeene

vergadcring werd door ruim 20 Icden bijgewoond en geleid door den deken.

Na voorlozing der notulcn door den 1^" secretaris, sprak de deken

een woord van welkem en gaf hij een kort overzicht van het afge-

loopen jaar, waarin o.a. de interessante kunstreis naar Amsterdam plaats

had. Hij bracht vervolgens hnlde aan de nagedachtenis van het pas

gestorven eerelid prof. dr. E. Reuscns te Leuven. De penningmeester,

kapclaan Joosten, gaf nu rekcning en verantwoording, die met een actief

van /" 29,56 werd goedgekeurd.

De vice-deken en de i
^'^ secretaris die periodiek moesten aftreden, werden

bij acclamatie herkozen. Tot gewonc leden werden benoemd de beeren

T. J. H. Evers, rector te Amsterdam, P. J. H. Geurts, hoofd-redacteur

van De Tijd, G. E. Becker, assistent te Benschop, Jacob van (tüs. architect

te Rotterdam, en Louis Hanlo, kassier te Utrecht.

Thans begon de deken zijn aangekondigde bespreking over den PHYSlo-

LOGUS EN DE MIDDELEEUAVSCHE BESTIARIEN ter verklaring der oud-

christelijke dieren-symboliek. Naar aanleiding eener brochure van pater

Dijkman S. J. over de polychromie der kerk te Deurne, wees spreker op

de noodzakelijkheid, dat zoowel de architect als de sierkunstenaar niet

gansch onafhankelijk hun eigen weg moeten gaan, maar ernstig de oude

modellen bestudeeren. Bij de polychromie moet vooral de baksteenbouw,

ten onzent meest gebruikelijk, in zijn natuurlijk karakter worden geeer-

biedigd. Men behoeft dan geenszins bang te zijn, dat alleen blad- en

bloemornament zollen overblijven en een te armoedig orgaan worden van

de symboliek. Want ook het dierenrijk staat ter beschikking. Wij ont-

moeten reeds in de catacomben de dierensymboliek, en in de middel-

eeuwsche kerken gestadig. Maar zij was in den nieuwen tijd zoo goed

als vergeten, totdat de Fransche Jesuieten Arthur Martin en Charles Cahier

het gesloten boek weer openden door uitgave van het teruggevonden

handschrift van den vhvskildGU.s. Hieronder ver-staat men eene verhan-

deling over de dieren, hun aard en eigenschappen, volgen.s de begrippen

van ruim 1000 jaar vöör Christus. Mi.sschien is, naar verluidt, Koning

Salomon er wel de auteur van. De Middeleeuwschc Bestiarien hebben

deze verhandeling omgewerkt naar de toen heenschende begrippen en er

allegorieen uitgehaald tot stichting van het godsdienstig-zedelijk leven.

Van deze brennen bezorgde Dr. Robert Renisch een critische uitgave

:

LE BESTIARE (Leipzig 1870), die later ook in verschillende andere talen

werd bewerkt. In onze taal bestaat er een oude bewerking van, geschreven

door Jacob van Maerlant.



Xa dezp wetenschappelijkc uitcenzetting kwam de deken tot de practische

toepassing, waarbij hij den pelikaan tot \oorbeeId nam. Doorgaans wordl

de pelikaan opgevat als svmbool van Christus in het Allerh. Sacraincnt

des Altaars. Maar ten onrcchtc zooals de PHYSIOLOGUS overtuigerid leert.

Deze gezagliebbende bron onderscheidt den watcrpclikaan, die aan de

Nijloevers leefde, en den woestijnpelikaan. De laatstgenoemde besproeit

met het bloed, dat uit zijn opengepikte borst druppclt, zijn jongen, wanneer

deze door een giftigen beet van slangcn zijn gedood, cn dan krijgen zij

het leven terug. Treffend beeld van Christus, uit Wiens geopende zijde

water en bloed \loeide tot onze geestelijke herleving. Daarom is de

pelikaan wel een passend zinnebeeld b.v. op het Kruis imi boven den

biechtstoel, niaar niet op altaar of communiebank.

Zoo geeft de PHYSIOLOGUS op het gebied der chri.?telijke .symboliek ons

tal van nuttige lessen. die thans bij de pol3'chromie der kerk te Jutfaas

door den schilder Jansen trouw worden beoefend.

De I*" secretaris dankte voor deze leerzame en ten slottc warm toege-

juichte lezing; deelde ni:)g mede een schrijven van den heer Jan Kalf,

waarin opgaven worden gevraagd van alle mogelijke hier te lande aan-

wezige afbeeldingen van Sint Benedictus, ten bäte van een Franschen

Benedictijn, voor een iconographisch werk over dien Heilige.

Hierna wi-rd d<' vergadering met gebed gesloten.
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Al.dEMEENE VERCiADERIXCi, (tEHOUDEN 2;, XOVEi\[RER 1904.

Aanwezig 2-, ledcn.

Xa oocdkeurig- van hot verslag der vorige algempene vergadering her-

denkt de deken met voldooning de ZociuvscIk^ gildercis van dozen zomer

als uitnemend geslaagd en oven genotrijk als leerzaam. Zoolang de leden

in ZOO grooten getale en met zooveel belangstclling blijven deelncmcn

aan de kunstreizen, vervult het Gilde zijn roeping, al worden de gewone

bijeenkomsten door veranderde omstandigheden van tijd, plaats en personen

zeldzamer.

Dan herdenkt de deken de leden ons door den dood ontvallen, inzonder-

heid onzen getrouwen en onvergetelijken Heinrich (ieuer. Sprcker deelt

interessante bijzonderheden mede omtrcnt de wijze waarop hij voor,35

jaren met Geuer kennis maakte en hem overhaalde om zieh te Utrecht

als glasschilder en glasbrander te vestigen, om dan te verbalen, hoe zij

het aanlegden om achter de geheimen van het vak te komen. Spreker

heeft er geen spijt van (ieuer te hebben ontdekt. Natuurlijk staan ook

op zijn kunstenaarsdebct de nooit ontbrekende dclicta inventutis, maar

daartegcnover kunnen wij wijzen op (>en imposante reeks van voortref-

felijke kunstwerken van (jcuer in tal \-an Godshuizen in X'edcrland en

Duitschland. Möge het nieuwe geslacht hem in dii^ werken navnigen en

overtreffen.

De Heer Jan Brom dankt den deken namens de aanwezigen kunstenaars

voor de zoo waardeerende woorden aan hun ontslapen medebroeder gewijd.

Als raadslid wordt de HoogEervv. Heer A. A. J. van Rossum. wiens

beurt om af te treden was gekomen, herkozen.

Xameris den afwezigen pcnningmeester legt de i^'^ secretaris de rekening

en verantwoording over van de inkomsten en uitgaven in het verstrekcn

jaar. Na door eene voor dat doel gekozen commissie onderzocht te zijn,

wordt zij goedgekeurd.

Tot gewone leden worden aangenomen de WelEerw. Heeren C. J. Juffer-

mans, pastoor te Weesp, dr. v. Zinniccj Bergmann, past. te Tilburg. J. V.

Koning, kap. te Jutfaas, en Th. Benschop, kap. te Bunnik.

Tot correspondeerende leden worden geproclameerd : Dr. G. 15rom, direc-

teur van het Nederl. Historisch Instituut te Rome, en doctorandus Xavier

Smits te Leuven.

Het verdere gedeelte van den avond werd in beslag genomen door een

discussie over een schrijven van Dr. G. Brom te Rome, die op verzoek

van den deken iMgr. de Waal aldaar geintervieuwd had over een belang-

rijke kwestie, te weten, of de pauselijke commissie, welke onlangs de
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kerkon van Rome visiteerdo, in waarheid verklaard had, dat de kasuif(>ls van

middeleeuwschen vorm vrij mochten worden gebruikt. Volgens het schrijvcn

van Dr. Brom was dat in waarheid het goval. Do deken deelde hoogst

belangwekkende bijzonderheden mede omtrent de wijze, waarop het ver-

bod z.ulke kasuifels te gebruiken in de wereld was gekomen, ondanks

welk verbod toch de aartsbisschop van Keulen en de bisschop van

Munster verlof hadden verkregen, dat in hun kerken met het gcbruik

der oude kasuifels mocht worden doorgegaan. De discussie over de vraag,

hoe het aan te leggen om van de Nederlandsche bisschoppen een be-

slissing te verkrijgen overeenkomstig de verklaring van de gcnoemde

Romeinsche commissie, had tot resultaat, dat de deken tempore opportuno

daarover met Z. D. H. den aartsbisschop van gedachten zou wisselen.



YERSLAG \'AX DE ALGEMEENE VERGADERING OP DINSDA(i
II JUNI igoj in het Aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht.

Nadat de deken op de gebruikelijke wijze de vergaderinsf had geopend,

sprcekt liij cen woord van welkom tot de opgckomen leden. In langen

tijd heeft hij zijn gildebroeders niet samen gezien, en de oorzaken daar-

van zijn vele, te veel om zc h'wv alle te ontvouwen. -Rara-cara« zegt de

deken, en hij hoopt dat toch de Broedcrschap belangstelling zal blijven

vinden bij kunstenaars en kunstminnende geesteHjken.

Daarna bracht de eerste secretaris verslag uit over den Staat en de werk-

zaamheden van het Gilde. Het aantal gewone leden bedraagt thans 138.

Sedert 1904 heeft het Gilde 18 leden door overlijden verloren, tervvijl q

leden voor het lidmaatschap hadden bedankt. Onder de overleden werd

vooral aan Baron de Bethune ecn woord van hulde gebracht. Hoe hij

sympathiseerde mct het Bernulphusgildc heeft hij vooral bewezen bij het

bezoek aan Brügge. Tien nieuwe leden werden in deze vergadering

voorgesteld en bij acclamatie gekozen.

De beer C. L. Zellerhoff bracht daarna verslag uit van den stand der

financien. De commissie belast met het nazien der rekcning en verant-

woording vond alles in orde.

Als punt 4 van de agenda kwam aan de orde verkiezing van twee

bestuursleden. Werd herkozen tot eerste secretaris Dr. A. Jansen, en bij

acclamatie tot penningmeester benoemd Pastoor L. Fock.

Daarop begonnen de besprekingen over de jaarlijkschc kunstreis. De beer

Kalf stelde voor een gildetocht te houden en daarmede de jaarlijkscht'

vergadering te verbinden. Het bestuur zou dit voorstel in ovcrweging

nemen.

Wat de kunstreis van dat jaar betrof, de meeste leden meenden, dat niet

aan Lübeck en andere steden van Noordduitschland. zooals was voorgesteld,

maar aan Luik, Hoey en Dinant de voorkeur moest worden gegeven.

Dr. Jansen en Dr. Xavier Smits werden aangewezen om deze reis door

een verkenn ingstocht voor te bereiden.

Nu kon de deken aanvangen met zijn aangekondigde kunstbeschouwing:

CLAAS SLUTER en CLA.VS VAN DE W'ERVE of de RENAISS.\NCE DER
BEELDENDE KÜNSTEN AAN HET EINDE DER 14°^ EEUW. Beide eman-

cipators der Franco-Bourgondische richting zijn nog vrijwel onbekenden.

Toen op het laatst der 13'''^ en in de eerste helft der 14*^^ eeuw de

christelijke architectuur over het westelijk Europa hoogtij vierde, vooral

in Frankrijk, dat nog 40 kathedralen uit dien tijd kent, traden ook

beeldhouw-, schilder- en glasschilderkunst in dienst van de nieuwe richting.



Wel heoft de architectuur op al dezo takken van kunstnijverheid zijn

Stempel gedrukt. maar daardoor kwam ook een ideale samenwerkiriCT tot

eenheid, wölke wij dikwijls bewonderen.

De beeldhouwkunst was in alles ronvcntioncel vn architcctonisch in com-

positic eil figuren gobleven, tot dat de Renaissancekunst, door Nicola

Pisano in Italic tot zulk een bloei gebracht, ook benoorden de Alpen

hare groote cmancipators vond in Claas Sinter en Claas van de Werve,

zijn neef.

Philips de Stoutc liet door Jean de Alenneville de beste kunstenaars uit

Holland naar het Zuiden roepen. en daaronder zijn Claas Sinter en Claas

van de \\'crve.

Als meestcr van d(m eersten rang liet Sinter zieh kennen in zijn Rlozesput

te Dijon. Met zijn frisch realisme ontplooide de Michel Angelo van het

Xoorden zijn groote kracht in brec^de en nieuwe vormen. De deken liet

afbeeldingen zien van deze meesterstukken op gebied van beeldhouwkunst,

waaronder ook de graftombe van T'hilips den Stoute. thans in het Aluseum

der stad ondergebracht. Ilicraan heeft Claas van de Werve meegewerkt.

In de nissen zijn de treurmonniken klagend en weenend opgesteld, boven

op de grafplaat ligt de hertog in schitterende kleedij. Het witte marmer

is hier onder den beitel soupel en Icnig geworden als lijnwaad.

Aan de b.and der verscheiden reproductie's van ShUer's meesterwerk wees

de deken op den grooten ommekeer in de scnlptunr. Dit gaf hem aan-

leiding even te blijven stilstaan bij de hedendaagsche richting, welke de

traditio wil loslaten en op eigen wieken drijven. Als het profane kunst

gold, zou Spr. er nog vrcde mee hebben, maar de kerkelijkc kunst wil

traditio en voortbouwen op de oude meesters. Spr. dürft de moderne

richting een mislukking voorspellen en hoopt. dat de gildebroeders zieh

schouder aan schoudor zullen scharen om längs den weg der oude be-

ginsclen de kerkelijkc kunst tot voortgang en bloei te brengen.

Jozef Mengelberg dankt den deken voor zijn leerzame rede en de daaraan

toegevoegde les. De kunstenaar, die bij oude meesters ter school gaat,

behoeft nog niet archaistisch te zijn. De resultaten van het Berjiulphus-

gilde, dat de principes van den deken volgt. zijn niet uitgebleven.

Daarna werd de vergadering op de gewone wijzo gesloten.
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ONN, SCHWARZRHEINDORF, MARIA-LAACH,
ANDERNACH EN OBERWESEL. — Maandag 4

Juli igoi 1) niet lang na het middaguur aangekomen
te BONN, bezochtcn de reisgenooten, 45 in getal, onder

de voortreffelijkc leiding van den Conservator Prof.

PAUL CLEMEN vooreerst de vermaarde MUNSTERKERK.
\'olgens de overlevering werd zij gesticht door de

Helena tiT eere van de hier den marteldood gestorven leden van

het Thebaansch legioen Cassius en Florentius. De oudste kerk werd
echter in 883 door de Noormannen geheel verwoest, en in plaats van de

daarna gebouwde verrees in het bcgin der 12'^^ eeuw eene geheel nieuwe

van reusachtige afmetingen. Het was cen vlakgedekte basiliek van drie

beuken met twee koren. Maar ook deze onderging binnen ongeveer een

eeuw een zoo belangrijke verbouwing en uitbreiding, dat, gclijk onze

leidsman ons deed zien, van haar niets meer overbleef dan de krocht,

het oostkoor tot op drie kwart hoogte der buitenmuren en de kern van

het westkoor. Haar eerste verbouwing had reeds plaats in de tweede

helft der eeuw van haar ontstaan tijdens het bestuur van den machtigen

en kunstminnenden proost (iERHARi) V( iN ARE, die het oostkoor aan-

zienlijk vcrlengde en met twee nieuwe torens flankeerde en aan de

zuidzijde geheel nieuwe kloostergebouwcn deed verrijzen, waarvan de

stemmige en schilderachtige kruisgang en het kapittelhuis nog aanwezig

zijn. Blijkens de looden tafel, die in het graf van den proost werd gelegd,

'j .\lleen van de in 1902 ondernonien reis een kort daarna door onzen Altmeister

A. TEPE geschreven lütvoerig verslag; van de vorige slechts hetzij het program hetzij

een vluchtige schets.
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en de als bouwoorkonde hoogst morkwaardigc metrische inscriptie op

zijn grafzerk heeft hij ook builengemecn veel gedaan voor de stoffee-

ring en versiering van het heiligdom. Niet lang na zijn overlijden, nog

voor het einde der 1
2"^^ eeuw, werd het dwarsschip aangelegd en in ver-

band daarmede het koorhuis in zijn gansche lengte verhoogd. Eindelijk

verrees onder den proost OLIVERIUS (1205^1224) een geheel nieuw

langschip in de schilderachtige vormen van den Rijnlandschen over-

gangstijl. Dat is in 't kort de bouwgeschiedenis van de Munsterkerk

:

een kruisvormige basiliek van drie bcuken met oost- en westkoor, beide

door twec torens geflankeerd, en met een vijfden toren boven de viering

van de kruisbeuk, zeker een der meest grootsche en schilderachtige

scheppingen van den Romaanschen bouwstijl.

Met de systematische herstelling van het tusschcn het einde der lö*"^

en het begin der 19''^ eeuw beurtelings deerlijk verwoeste, geplunderde

en verwaarloosde heiligdom werd in 1.873 begonnen, en wel volgens het

door den directeur van het Germaansche Museum te Neurenberg AUCi.

ESSENAVEIN ontworpen generale plan. Ten tijde van ons bezock was de

uitwendige restauratie bijna, de inwendige zoo goed als geheel bceindigd.

Beide mögen, althans in het algemeen, als wel geslaagd worden geroemd.

De bcschildering werd uitgevoerd door AUGUST MARTIN. Daarbij kwamcn

zeer belangrijke laat-romaansche decoratie's van grooten omvang alsmede

een reeks van afzonderlijke voorstellingen aan het licht, die helaas ten

deele onder de nicuwe decoratie verdwenen. Met de bezichtiging der niet

overschilderde tafereelen en der overige monumenten uit middeleeuwen

en later tijd hielden zieh de gildebroeders nog gcruimen tijd bezig, gesta-

dig voorgelicht door hun even zoo hoffelijkcn als kundigen leidsman, die

hen daarna ook vergezelde op hun rit over de monumentale Rijnbrug

naar schwarzrheindorf.

De tegenwoordige ST. CLEMENSKERK aldaar is een monument van niet

grooten omvang, maar van buitengemeene kunsthistorische beteekcnis.

Haar oudste gedeelte, een centraal aangelegde HUISKAPEL van twee

verdiepingen met een machtigen torcn op de viering der bovenste, werd

tegen het midden der 12'^^ eeuw gebouwd door graaf ARNOLD VAN WIED,

toen nog domproost, later (1151— 1156) aartsbisschop van Keulen, bij zijn

familiekasteel. Hij zelf werd daarin begraven. Zijn zuster Hadvvig, abdis

van Essen, aan wie hij nog voor zijn dood de kapel geschonkcn had,

stichtte een Benedictinessenklocster bij deze en schiep haar dientenbehoeve

om in een stiftkerk, doordtit zij den westelijken kruisarm uitbouwde tot

het voor hare zusters onmisbare lange vrouwenkoor, Zoo verkrecg het
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bouwwerk zijiic \an den oorspronkclijk centralen aanleg afuijk<'n(lc tot

heden althans in hoofdzaak bohoudcn gedaante. Ilct is een juwcel van

middeleeuwsche architektuur. De bencdcnkerk, uitwendig van grooten

cenvoud, ontlecnt een groote bekoorlijkheid aan de schilderachtige dwerg-

gaanderij, die rondom het geheclc oudste gedeelte en ook längs de west-

zijde van den aanbouw is gcleid. Van rijker en fijner geleding, ook wat

het inwendige betreft, is de bovcnkerk. Alet de S3'stematische hcrstelling

van het schoone en belangrijke, in den loop der ecuwen dccrlijk gehavende

monumciit zou, naar wij van den Heer Giemen vernamen, weldra worden

begonnen.

De kunsthistorische waarde van het gebouw wordt geevenaard door

die van de in 1846 daarin ontdekte MUURSCHILDERINGEN. Die van de

onderkerk ontstonden zeker voor de verbouwing der huiskapel, waarschijn-

lijk zelfs nog bij het leven van hären stichter. Zij gaven te zien op de

gezamenlijke gewelfsvclden een omvangrijke reeks van tafereelen en figu-

rcn volgens de visioenen van Ezechiel, in de vier koornissen voorstellingen

nit het Nieuwe Testament, in de kleine nissen engelfiguren. De voorstellin-

gen beginnen in den oostelijkcn kruisarm met de zcnding van den

profeet, in den zuidelijken schildert de openbaring van lahve aan den

profect de toekomstige lotgevallen van het Joodsche volk, in den weste-

lijken is de afgoderij der Israelieten, in den noordelijken het Goddelijk

wraakgericht, in de viering de voorspelling over het nieuwe Jerusalem voor-

gesteld. Met de grootste belangstelling volgden de gildebroeders den Heer

Giemen in zijn verklaring van de verschillende tafereelen en bewonderden

hun oordeclkundige en effectvolle verdeeling en groepeering over en in

de gewelfvlakken en de groote en kleine nissen. Zij zijn, zooals onze leidsman

terecht opmerkte, het oudste groote werV: van monumentale schilderkunst

in geheel Duitschland. De beschildering der bovenkerk, welke zieh beperkt

tot den oostelijken kruisarm met de apsis, Staat, hoewel ook merkwaardig,

bij die der onderkerk vcrre ten achter,

Xadat de Deken in naam van allen aan den Heer Giemen hartelijken

dank had betuigd voor zijne nict genoeg te roemen leiding, vertrok het

gezelschap per spoor naar Niedermendig en van daar in open rijtuigen

naar MARIA-LAACH, waar het omstreeks half negen aankwam.

Den volgenden morgen waren allen tegenwoordig bij de door Deken

Eppink van Deventer in de abdijkcrk opgedragen stille mis voor de

levende en overleden gildebroeders en woonden dan na hun eerste_ontbijt

in het hotel de plechtige Gonventuaal-Mis der zonen van St. Rencdictus

bij. Zulk een uur van liturgische stichting en genieting was hun nog op
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geen huniier gildereizen leii decl gevallcn. Daarna begon de rondgang

door kerk en abdij onder geleide van twee ecrwaarde paters. Zij dcelden

ons mede, dat de IIoogEerwaarde Vader Abt AV. bi'.nzi.kr, onlangs tot

bisschop van ]\Ietz gekozen en daarom afwezig, hei. zeer betreurde de

gildebroeders nict zelf te kunnen ontvangen.

De abdij, in logj gesticht door paltzgraaf Hendrik II, bleef meer dan

zeven eeuwen, tot 1S02, voortbestaan, toen zij door de Fransche rcpubliek

werd geseculariseerd. Later bij het Pruisische domein getrokken, was zij

van 1863 tot 1873 studiehuis der paters Jezuieten. In 1892 werd zij,

vooral door tusschenkomst van keizer Wilhelm II, opnieuw door de

Benedictijnen (van de Beuroner Congregatie) betrokken. De oude abdij-

gebouwen zijn helaas verdwenen, maar de vermaarde ABDIJKERK, gebouwd

1093— 1156, trotseerde de eeuwen. Het is een Romaansche pijler-basiliek.

Zij heeft drie beuken met twee dwarsschcpen, twee koren, het oostkoor

met nevenapsiden, het westkoor met een voorhal en een kleinen kruisgang

van rijke ornamentale sculptuur. en zes torens, waarvan twee. ten zuidcii

van het oostkoor, vierkant, die bovcn de viering achthoekig. In het west-

koor bevindt zieh de sarcophaag van den stichter met een vreemdsoortige

overkruising of tabernakel. Het nieuwe hoofdaltaar, een geschcnk van den

Duitschen keizer, getuigt meer van de wehvillende gezindheid van den

gever jegens de Benedictijnen dan van de smaak en bedrevenheid der

(Berlijnsche) vervaardigers. De Beuroner monniken zouden het zeker hcel

anders hebben geleverd.

Na een bezichtiging van de kapittelzaal, rcfter, pri\'aat-kapel van den abt,

de tuincn, stallen, broiiwcrij en werkplaatsen — het atelier voor de

mozaieken was nog in wording — werd den gildebroeders met Benedic-

tijnsche gastvrijheid een krachtig tweede ontbijt aangeboden, waarbij de

beminnelijke paters-geleiders de gastheeren waren. Dankbaar voor al het

genotene namen wij van hen afschcid. Eer. heerlijke rijtoer door het

romantische Bröhlthal bracht ons in den namiddag naar ANDERNACH.

Wat daar onze belangstelling vroeg was voornamelijk de laat-Romaansche

parochie-kerk, wedcrom een pijler-basiliek van drie beuken, maar zonder

kruisbeuk. met gaanderijen boven de zijbeuken, twee oostelijke en twee

westelijke torens en een dwerggaanderij längs de apsis. Van haar oude

meubileering bewonderden wij inzonderheid een overheerlijke doopvont

uit de 12'''^ en een H. graf met beeiden uit de 15'''^ eeuw.

Van Andernach ging de reis naar OBERWKSKL, waar het gezclschap zijn

intrek nam in den Gasthof „Zum Goldenen Prnphenzieher". welks „Wirth".

een W(^l wat te groot liefhebb(>r \'an zijn voorlreffelijken wijn, lirrhaaldclijk
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groote hilariteit voroorzaakte. !)(> volgendc vciormiddag wcrd voornamolijk

gewijd aan d(^ bezichtiginy van het overheerlijke monumcnt uit den bloei-

tijd der coiiiiKK, de in 1331 gewijde LIEVE-VROUWEKERK van buitcn-

"emeen cdele vormcn en haar kunstschatten. Alsfemeene bewondering

vondcn het aan kostelijk g'ebeeklhouwde figuren uit het (). en N. Testa-

ment overrijke hoofdaltaar, en nieer nog het zeklzaam schoone oxaal,

beide uit de 1

4'''^ eeuw. Het gedeeke van den ouden kruisgang, dat tot

heden beuaard bk^ef, munt uit door zijn schcione gewelfconstructie.

Na een vroohjk afscheidsmaal keerde een gedeeUe der giklebroeders naar

het vaderland terug, de overigen bezochten nog gemeenschappehjk het

niet vcr verwijderde bekoorhjke KIDKU'H. om eerst den volgendcn dag

de terugreis tc aanvaarden. Van hetgeen daar aan kerkelijke kunst tc

genieten en te k^eren valt möge de verslaggever van een in de toekomst

naar dezehde Rijnstreek ondernomen giklereis verslag kunnen geven.
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la'SS EN DÜSSELDORF 1902. — Neuss, cl<' stad

(He zieh zoo heldhaftig gedurcnde elf maanden tegen

Ivarel den Stoute vcrdcdigde, die de gnuvelijke ver-

wocsting door Alexander Farnesc tc verduren had,

die uitvcrkorcn scheen om in den loop der eeuwcn
beurtelings belegerd, geplundcrd en verbrand te wor-

::i^-''y| den, moest wel een krijgshcld tot schutspatroon hebben

om haar in al die nooden bij te staan en voor algeheelen ondcrgang te

bewaren. De ?I. Quirinus was volgens de overlevering een Romeinsch

legionair en martclaar, wicns reliquicn den 30 April 1050 door de Abdis

Gepa, die ze van hären broeder Paus Leo IX als geschenk ontvangen

had, naar Neuss overgcbracht werden. De eerste kerk, tcr eere van den

Heilige opgcricht, is waarschijnlijk 1205 bij de inneming van Neuss door

Philipp von Schwaben vernicld ; alleen de krypte is er van overgebleven.

Op Dionysiusdag (9 October) van 't jaar 1 209 werd onder de regeering

der abdis Sophia de grondstecn van den nieuwen bouw gelegd door

mecster Wolbers, die volgens de sage 7 jaren in den grond en 7 daar-

boven bouwde, dus in 14 jaren hct werk voltooide.

De kerk is een gewelfde Basilika met drie beuken en galerijen boven

de zijbeuken, oostelijk transept, middeltoren of koepel en voorgeplanten

Westbouw, waaruit nog een machtige toren oprijst.

Deze westbouw die dwars voor het middenschip Staat en er 00k de hoogte

van heeft, vertoont de rijkste geleding. Flij verheft zieh in vier verdiepingen

van afnemende hoogte. In 't middcn en eveneens aan de noord- en zuid-

zijde zijn gevels opgetrokken, zoodat de toren boven drie gevels uitkomt.

Het onderste muurvlak wordt slechts door nissen van verschillende grootte

en een portaal onderbroken : daarboven rust een sierlijke galerij op ranke

zuiltjes, die in 't midden volgens de richting der gevellijncn trapvormig

opwaarts gaat. en waarboven een soortgelijke is aan gelegd, wier eertijds

voorspringende overdekking verdwenen maar nog in den muur te erkennen

is. Drielcdige spitsbogcn met rondstaven op rijzige zuilen mct knoppen-

kypitcclen flankecren dit hoogere middenvak ; boven dit alles vinden wij,

voetende op een breeden band, wccr de onmisbare ,,dwerggalerij", die

ook in den westelijken geveldriehoek opklimt, terwijl de andere gevels

met groote achtledige rosetten doorbroken zijn; onder het dak nog een

kroonlijst met rondboogfries.

De Westtoren steckt nog 33 Meter boven het kruisdak uit met onderstuk en

twee verdiepingen; in de eerste twee paar hooge diepe spitsboognissen

met zuilen gegarneord en vier dubbele galmgaten omlijstende, in de tweede
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meer paarwijs rondboognisscn en daarboven spitsboogvensters. Een rmid-

boogfries, een bladfries en cindelijk een doorbrokcn maaswerkgalerij

tusschen vier hoektorentjes bekrönen het geheel.

Zoo rijk behandeld als de Westboiuv, zoo eenvoudig is het larighuis : gladde

muren slechts met waaierV'Ormige rondboogvensters doorbroken en niet

een rondboogfries gekroond. Hierbij komt aan de zuidzijde een machtig

diepgeprofileerd portaal met flauwen spitsboog. Rijker is weer het ooste-

XlUNSTEKKEliK TE NEUSS ZHAAXZICHT

lijke gedeelte, dat zieh als een latijnsch kruis met 3 voorspringende absiden

vertoont, met torens in de vier hoeken; de absiden zijn doorjpilasters,

zuiltjes en bogen in twee verdiepingen verlcvendigd, de onderste tot de

krypte bchoorende vensters evenals de bovenvensters hebben rondbogen, de

middelste zijn klaverbladen. Onder de kroonlijst bevond zieh oorspronkelijk

de dwerggalleric waarvan nog sporen tc vinden zijn.

De achthoekige vieringstoren vertoont door hoekzuilcn begrensde, met

gevels bekroonde velden. Xissen met klaverbladbogcn o\-(Thuifd verleven-

digen die vakken, dii.' b(jventlieii doorbroken zijn nn't kjjverbladvensters
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in vcrschillendc vormon. Bekroond wordt het achthoek door eon kocpel

in barokstijl, waarboven zieh de in koper gedreven figuur van den

H. Ouirinus verlieft. In het restauratieplan van Busch is de oorspron-

kelijke zestienhoekige bekapping geteekend; evenzeer zijn de oorspron-

kehjke daken van het oostehjke gedeelte hersteld. Daardoor komcn ook

de hoektorentjes aan den oostkant weer tot huu recht overeenstemmende

met de wcsteUjke, die zieh in drie verdiepingen boven de daken der

zijbeukcn verheffen.

Binnen vinden wij, daar West- en langbouw zieh hier tot cen geheel

vereenigcn, tot aan 't transept vier traveeen, die naar 't oosten toe minder

breed worden. Daarover zijn kruiswulven gespannen, wier gordels en

rondstafribben op krachtige driekwartkolommen rüsten. In de zijbeuken

en de galerijen daarboven komcn telkens twee geivelven op een van het

middenschip ; gladde vierkante pijlers met spits- of rondbogen verbondcn,

verdeelen de ruimte tusschen de opgaande zuilen. De spitsbogen der

galerijen zijn weer in tweeen gedeeld door dubbele zuiltjes die weer

soortgelijke boogjes dragen. Zijbeuken en galerijen zijn evenals de mid-

delbeuk met gewelven overdekt ; beide bezitten uitbouwen in kapellenvorm

van twee traveeen lengte, want den indruk van groote ruimte te wceg

brengt.

Den grootsten rijkdom van binnenarchitoctuur vinden wij in het oostdecl

met de kruisarmen en de drie Concha's in den oorspronkcHjkcn vorm

gereconstrueerd.

De wanden zijn in twee verdiepingen door zuilenreeksen en bogen ver-

levendigd. Boven de eerste bogen ligt een triforiumsgang, die om de

geheele oostpartij heenloopende de galerijen boven de twee zijbeuken

verbindt. De Absiden zijn met halve koepels overspannen en de kruis-

armen met tongewelven, die door graden in tweeen gedeeld zijn. Boven

de viering wordt de middeltoren met behulp van Pendentifs in 't achthoek

overgebracht en vertoont van binnen zijn achthoekig gcwelf, gesteund

dotir naar binnen getrokken contreforten, waarvoor colonetten geplaatst

zijn, die de gewelfribben dragen. Ook boven vindt men weer een smallen

omgang door genoemde contreforten heen. Zou die liefhebberij voor om-

gangen in alle verdiepingen samenhangen met de gewoonte om bij

plechtige gelegenheden de Kerk met tapijten en draperieen te behangen

en uit te dosschen ?

De groote en schoone krypte stamt oorspronkelijk uit de elfde eeuw,

doch werd in de dertiende uitgebreid en verbouwd. Zij begint thans onder

de tweede helft der laatste travee van 't middenschip en neemt verder de
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niinite in onder de viering-, een deel van het noordelijke tnuisept, het

zuidclijkc transept, de zuidelijke en oostelijke concha. Haar door bogen

omlijste gewelven worden gedragen door zuilen met verschillend ge-

vormde cn gedecoreerde dobbelsteenkapiteelen ; slechts de vier kolommen

van de oostelijke absis vertoonen knopkapiteelen en basemcnten met

hoekbladen.

De Sint Ouirinuskerk is het belangrijkste voorbeeld van den ]<ijnlandschen

overgangsstijl ten noorden van Keulen. Gelijk men uit beschrijving en

afbcelding ziet had haar bouwmeester Wolbcrs, edle tot nog toe gebrui-

kelijke vormen op zijn duimpje, hij had ze lief, hij speelde er mee en

wist door nieuwe combinaties geheel onverwachte effecten te verkrijgen;

ook van de nieuw opkomcnde gothieke constructic profitcerde hij ; maar

zijn lievelingen bleven toch rondbogen, friezen, tabletten, pilasters, zuilen

en zuiltjes, dwerggalerijen, rondboog-, waaier- en klaverbladvenster ; hij

zoekt de stoutste groepeeringen, de schildcrachtigste oplossingen, de be-

koorlijkste silhouet, de sprekendste ornamentatie, vooral in dien eenigen

Wcstbouw; 't is of hij opgegroeid in deze gcdeeltelijk fantastische vormen

zieh schrap zette tegen de voortdringende nieuwe richting, zieh bewust

afwendde van de ontluikende bloem, voortspruitende uit den ouden knop,

die in strenge redencering, in onverbiddelijke logica haar kracht en was-

dom zocht.

Het nieuwe, zieh natuurlijk ontwikkelend of door ongeduld en over-

prikkelde fantasie ongaar en onklaar de wereld ingcworpen, zal altijd

met het oude te kampen hebben; het zal in jeugdigen eigenwaan dat

oude miskennen cn geringschatten ; cn dat oude als het niet ganschclijk

uitgelecfd is zal zieh verweren en die nieuwigheid maar zoö niet als

oplossing van 't wereldvraagstuk aanvaarden. Ofschoon de opkomende

wijs geenszins een willekeurig verzinsel was, hield meester Wolbers vast

aan het overgeleverde, aan dien Romaanschen bouwstijl, die product en

getuige was van den glorievollen Keizertijd, van den glans en den rijk-

dom »des heiligen, römischen Reiches, Deutscher Nation«.

Wij hebben in onzen tijd den in- en zegetocht van het electrisch licht

beleefd ; aan het gas werd de ondergang voorspeld en toegewezen ; boog-

lamp en gloeilicht zagen met verachting neer op de waggelende vleer-

muis- en de luchtbedervende c\iindervlam — maar de gasmannen stonden

pal; onder hun held Auer heroverden zij het verloren terrein en zochten

nieuwe werkkringen, ook wärmte en kracht van hun materiaal exploi-

teerende — en nu leven de twee vijanden als loyale concurrenten naast

elkaar en het lieve publiek wil geen van beiden meer missen.
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GERRESHEIM. — ->Erinnerun,!4- an (7crrcslieim< , zoo luidt de titel van

een nette, geillustrecrde brochurc, den (iildcbroeders aangeboden door

KERK TE GERRi;SlIKIM

den Herrn Pfarrer, die tevens de taak op zieh genomcn had het gczel-

schap om en in zijn kerk rond te leiden en de gewenschte verkUiringen

te geven.
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(ierrcshiMm. omstrccks 874 Gerschcshoim, i 424 Gerishcym gonaaiml, dankt

zijn oorsprong aan de hofstee van den Frankischen ridder (Tcrricus, die

Sio op dit landgoed geboren werd en er 87;, stierf. Allengs ontstoriden

op zijn Landerijcn Straten en huizcn, kcrken en kloosters, die ecn paar

kecr door wikle Hoiigaren werden verwoest, om telkens weer te verrijzen

en zieh nog verder uit te breiden, zoodat in 't jaar 1368 Gerrcsheim in

't stedenverbond werd opgenomen. Het bezat toen een wolwevergilde met

eigen giklehuis, eigen munt, naar cknvelke in de geheele buurt gerekend

werd en eene markt die de wolprljzen voor een wijden omtrek, van af

den Rijn tot Elberfeld bepaakle. Dat wolkoningschap was echter in het

begin der vorige eeuw totaal \erdwenen en het verlaten en verarmdc

stadje telde in 18 16 slechts 831 inwoners; thans is dit getal weer tot

lo.üoo gerezen, daar glas- en ijzerindustrie de plaats van wolhandel en

bewerking hebbcn ingenomen.

Reeds de stichter van Gerresheim, ridder Gerricus, boinvde op zijn eigen-

dom een kerk, die in 870 de reliquien van den H. Hippolytus opnam,

aan wien zij ook werd toegewijd door ^^'illibert. aartsbisschop van Keulen.

Drie keer verwoest werd zij altijd weer opgebouwd in steeds meer ont-

wikkelde vormen, ten laatste in die van den overgangsstijl, zoo als wij

haar thans nog mögen aanschouwen. Zij behoort dus tot de groote groep

van Ncderrijnsche kerken in overgangsstijl en is ton noorden van Keulen

een der voornaamste werken van dat soort.

De kerk is een pijlerbasilika met drie beuken en transept en met arht-

hoekigen toren op het kruispunt. Bijzonder schilderachtig komt de zuid-

oostelijke zijde voor den dag, met koor en absis, kruisarm en toren. Ilet

materiaal is tufsteen. Nobele vormen en verhoudingen vinden wij zoowel

binnen als buiten. Van een gedetailleerde beschrijving zien wij echter af,

daar wij in dat artikel reeds het > Menschenmögliche« gepresteerd hebben

De afmetingen zijn 47.50 M. lengte en iq.so breedte, het transsept is lang

en breed 22.10 en 8. 70 M., de oppervlakte stemt dus overeen met die

van een gewone stadsparochiekerk. Indien men in Romaanschen stijl

bouwen wil, dan zal men, aangezien onze middelen, zijn inspiratics beter

hier zoeken als in de groote steden met hun ccrsteklas monumenten, die

vaak met kunst- en vliegwcrk en tot ruineering van de gemecnte-financiün

worden nagebootst.

Slechts bij een enkele van de »Sehenswürdigkeiten in der Stiftskirche

und in der Stadt« zullen wij een oogenblik stilstaan.

Volgens onze brochure is het een Heiligenhuisje van graniet met romaan-

schen blidfries uit het begin der dertiende eeuw, staande voor de voor-
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malige Neusser poort in de tuiii der pasturie. Onze Deken meeiit echter

dat de bestemniing van dit monumentje een geheel andere is gevveest.

Gelijk mcn weet cn in het artikel »Autel« van \'io!let-le-Duc nalezen kan,

was in vroeg"er tijden het altaar dikwijls slechts een houtcn of steenen

tafel, achter welke op een voetstuk de reliquieenkast van den Patroon-

heilige geplaatst werd. Zulk een voetstuk is oorspronkelijk ook dit

Heiligenhuisje geweest.

DÜSSELDORF. — Het »Dorf an der Düsseli heeft zieh in de negen-

tiende eeuw tot een reuzenstad ontwikkeld. In de eerste helft vcrkoren

tot een kweekplaats der vvcer oplevendo schilderkunst, verhicf zij zieh

met haar kunstroem niet tevreden in de tweede helft tot een Industrie- en

handelscentrum van den eersten rang. Maar toch het oorspronkelijk

karakter ging niet gansch verloren : uit een Dorf mit Schloss und Hof-

garten is vvel een stad, maar gelijk de Düsseldorfer haar zoo gaarne

noemt een »Gartenstadt« geworden.

W'el is het niet meer zoo eenzaam, idvllisch en poetisch in dien Hofgarten,

als toen Heinrich Heine er als kind den Don Ouixote studeerde, zijn

eerste boek: »Ich aber setzte mich auf eine alte moosige Steinbank in

der sogenannten Seufzerallee, unfern des Wasserfalls, und ergötzte mein

kleines Herz an den grossen Abenteuern des kühnen Ritters«.

Och waar is de wijzc dwaasheid van Don Ouixotc, de gecstdrift, het

ideale strevcn heengekomen. Zijn wij kunstzoekers en bezoekers misschien

zijn nakomelingen, die wel geen windmolens bevechten, maar toch overal

tagen fabriekschoorsteenen den neos stooten ?

Het gevolg van den industrieelen bloei in en om Düsseldorf is geweest

dat er niet enkel meer tentoonstellingen van schilderijen gehouden werden.

De nijverheid van Rijnland en Westfalen opende hier in 't jaar 1880 haar

eerste Fancy-fair en thaiis in 't jaar i(;o2 herhaalt zij die op veel groot-

scher en uitgebreider schaal,

IJzer, ijzer is de grondtoon van het gevveldig accoord van krachten en

machten, van kapitaal cn arbcid, dat hier samenklinkt. Ijzcr in ilicnst van

den oorlog en ijzer in dienst van den vrede.

Heeft echter Düsseldorf zijn karakter als »Gartenstadt weten te hand-

haven, niet minder is het een kunststad gebleven en wat de gilde-

broeders er heen trok was niet dat luittige. dat nuttigste metaal, maar

glänzend goud en blinkend zilvcr, en ook deze niet in hun meest be-

gecrden vorm van daalders en W'illempies, maar als grondstoffen van

onsterfelijke mcestcrstukken cmtstaan in een reeks van ceuwiMi, vol
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van gloeienden (Totlsdioiistijvcr cn schier onbegrijpelijke kunstvaardighoid.

In het voor dezc gclegenheid nicuvvgebouwde maar tevens „dauernde

Kunstausstellungs (Tcbaude", ward novens de Duitschnationalo kunsttentoon-

stelling ook een schitterende Kunsthistorische gchouden, zoo schitterend

en verbündend, dat de verslaggever zijn pen stiekem zou laten rüsten,

als zij op haar eigen houtje den lezer in dit oiimetcHjkc l,ab\rinth moest

terechtwijzen.

Haddcn wij bij ons ecrste bczoek in levenden hjve een bcproofdcn gelei-

der bij ons. in den persoon van onzen Deken, die zieh hier te huis gevoelde

als een vischjen in het vvater, of liever als een patriarchale visch in zijn

voorvaderlijken vijver, nu wij in den geest andermaal deze zalen binnen-

treden gevolgd door c<>n talrijke schare, die van ons voorlichting en

inlichting verlangt, zien wij angstig om naar een helper in den nood, een

plaatsvervanger, en den Hemel zij dank, niet vergcefs. Hij staat al gereed,

gereed met den schat van zijn kennissen en bcvindingen, zijn ervaringen

en verklaringcn. Hij de hoofdheld van deze wonderlijke avonture die de

onnoemclijke hindernissen, moeilijkheden, ja onmogelijkhcden aan haar

verbünden met reuzcnkracht overwonnen heeft. Luisteren wij naar het

orienteerend en bezielend woord van den kanunnik van 't Keulsche Dom-
kapittel, den rcdacteur der ,, Zeitschrift für christliche Kunst", Professor Dr.

Alexander Schnütgen.

„Op geen enkele der tot heden gehouden groote tentoonstellingen, begint

hij, hcbben de reeele krachten en machten zoo op den voorgrond gestaan.

De Industrie zwaait hier haar kranigen scepter, waarvoor allen in 't stof

zinken. Is het wonder? Wonder hier in een industriegebied bij uitnemend-

heid, in de hoofdstad van dat industriegebied?

En toch. hoe lang hebben de thans ontketende natuurkrachten nog diep

in den schoot der aarde gesluimerd, nadat reeds een stroom van hoogere

idealen het land was binnengedrongen nadat de geest die nieuwe gedach-

ten en gevoelens in steen en hout en metaal op eenigc wijze had be-

lichaamd. Voor dit gansche gewest, dit Westduitschland geldt het woord

:

De plaats, waar gij Staat is heilig! Het is een eeuwenoud cultuurland,

dat hier de schatten uit zijn bodem opgedolven tentoonstelt, niet alleen in

ruwen vorm, maar bewerkt met bewonderenswaardig vernuft en onver-

moeiden vlijt. De vaar- en delfschachten dringen thans veel dieper in de

ingewanden der aarde, als de naburige kerktorens in 't luchtruim oprijzen

;

maar ook die torens zijn staande gebleven, hun klokken meer als \ijf

eeuwen oud weerklinkcn nog in de rondte cn de schatkamers aan hun

voeten openden zieh en zonden hun inhoud herwaarts, voortbrengselen
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van cim andere nog- hoogere schcppingskracht. rceds in 't vroegste begin

der middeleeiuvcn zieh betuigendc cn machtig" \-oort\verkende tot lang na

hun afloop.

Wij omschrijven met körte woorden de hoofdgroepen der tontoonstclling.

De BOUWKUXST heeft bij zull-ce parades altijd hct nadeel dat ze niet zclf

kan komen : zij moet zieh tcvreden stellen met het zenden van cen visite-

kaartje of liever van een Ansichtskaart. jMaar zij heeft dit hier op vcr-

rassende, meer dan waardige wijze gedaan; een nicuw soort van photo-

grafische repoductie is haar te hulp gekomcn. Deze laat in zoogenaamde

»Alessbildcr« 74 boiuvvverken voor ons verschijncn, meer dan een meter

liooge en breede opnamen van een tot nog toc niet bereikte duidelijkheid

en rondheid, beginnende met het Romeinsche Keizerspaleis te Trier en

eindigende met het bisschoppelijk >Schloss« te ]\Iünster, een schepping

van den belegeraar van Groningen, Bernard van (ialen. Vooral de

romaansche bouwvverken vertoonen zieh in een betooverenden glans van

schilderachtigheid en poezie, terwijl voor den Dom van Keulen het

groote formaat nog veel te klein blijkt,

De MONUMENTALE BEELDHOUWKUNST vau West-Duitschland is op groot-

schc wijze vertegenwoordigd, door mc(n- dan fio gipsafgietscls van portalen,

tympanons, koorafsluitingen. grafmonumenten, figuren en altaren uit de

twaalfde tot de zestiendc eeuw, voornami'lijk uit den blocitijd der vroege

gothiek.

De muukS(;iiii.di:riN(; uit beide provincies, een even eminente als leer-

zame schat, voor 't grootste deel aan de nieuwstc ontdekkingen te danken,

wordt door een keur van geklcurdc, door professor Giemen bezorgde

kopieen voorgesteld, beginnende nn-t de elfde en afsluitendc met de vijf-

tiende eeuw.

De ORK'ilXEELE STUKKEX onivattcu een periode van anderhalf duizend

jaren, daar zij beginnen met Romeinsch glaswerk, waarvan misschien nooit

zulk eene bloemlezing vergaderd was en met Romeinsche sieraden, bijna

uitsluitend in Rijnland gevonden, en eindigen met menigvuldige en goed

uitgckozen porcelein-figuurtjes.

De KERKSCHATTEN zijn voor verreweg het grootste gedeelte van in-

hcemschen oorsprong. Niet weinig wordt de aandacht verwekt door

geheele reeksen van mccst goed gebeitelde honten figuren, maar nog in

veel hoogere mate door den rijkdom aan liturgische metalen werkstukkiMi,

vooral relikwiarien, die door hun buitengewone afmetingen, hun verbün-

dende glans en hun kunstwaarde alle vroegere tentoonstellingen verre

o\'crtrcff('n.



In ilcn linkerNlcLiyel van lu-t kunslpak'is tredrn wij dirccl den lioi'kzaal

binnen en wel door het laatromaansche portaal van Westerkappeln en het

vroeggotliische zijportaal van de Liebfrauenkirche te Trier, 't welk samen

met zijn \is-ä-vis het hoofdportaal dicrzelfde kerk in profileeringen, Orna-

menten en figurcn, de gansche bekoorlijkheid der Fransch-Rijnlandsche

vroeggothiek ten toon spreidt. Het Romaansche, Triersche domportaal

rechts, vertoont aan de zijn boogvullende beeldengrocp nog sporen van

oorspronkelijke polv'chromic, tervvijl het portaal van Andernach links zieh

kennen doet als een echt product uit den even grootschen als vruchtbaren

Rijnschen overgangstijd. Den vollen bloei der gothische kunst vinden wij

in de afgietsels uit Xanten, Keulen en Oberwescl; de laatgothieke is

vertegenwoordigd door het kruis van 't Kanunnikenkerkhof te Xanten.

Glansrijke producten der Renaissance zijn de Epitaphia der Triersche keur-

vorsten Richard von Greiffenklau en Johannes von Metzenhausen.

AI de/e getrouvve nabootsingen van grootsche monumenten omringen een

schat, gelijk dien alleen de beide industrie-provincies in geheel Duitsch-

land, misschien in de gansche wereld, bezitten : 22 groote metalen en 2

beschildcrde houtcn schrijnen. Laat ons niet klagen over de mishandeling,

die ook zij door roovershanden of brutaal-onkundige restauratie ondergaan

hebben, maar hopen dat zij voortaan niet de minste hunner sieraden meer

mögen verliezen, ja, dat zij het verlorene in onberispelijke, oorspronkelijke

gestalte mögen weder-ontvangen. Toch met slechts twee uitzonderingen

vcrvuUen zij nog hun heilige bestemming en met het oog op deze mag
een defecte toestand op den duur niet geduld w orden.

Alle schrijnen hebben een langwerpigen vorm en een naar beide zijden

afhellend of zadeldak. Hun kern is een houten käst van ongeveer ander-

halven meter lengte en deze is met zilveren of vergulde ornamentplaten

omkleed en met gedreven figuren en reliefs bezet, terwijl gegraveerde

gestampte, gefiligraneerde of geemailleerde randen de architectonische

indeeling te weeg brengen en gegoten kämmen tot bekroning dienen. Voor

deze rijke en menigvuldige versiering werd de hulp van de zoo vcelzijdige

middeleeuwsche metaaltcchnick ingcrocpen en een betooverende uitwerking

verkregen. Wel werd het algemccne Schema steeds gevolgd : de Werehi-

verlosser verscheen op het eene, de Moeder Gods of de Patroonheilige op

het andere gevelstuk, de twaalf Apostelen verdeelden zieh op de twee lange

zijden. Toch heerscht de grootste verscheidenheid, zoowel in de flankee-

rende figuren als in de dakgroepen, die hier aan de bijbelsche geschiedenis

daar aan de Heiligenlegende of aan de symboliek ontleend zijn, zoodat

elk schrijn zijn eigcnaardige Ikonographie, teekening en techniek meebrengt
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cn zijii hcrkomst uit dezc of gcne wcrkplaats allccii iiit de ovcrconkomst

der gestampte sieraden of de kleurenschikking van het email kan afgeleid

worden. Tot in de derticnde eeuw hebben deze werken waarschijnlijk aan

de kloosterkunstenaars hun ontstaan te danken ; na dien tijd kunnen ook

leekenateliers worden aangenomeii.

St. Heribertus' schrijn van Deutz overtreft al zijn mededingers in de

volmaaktheid van zijn emailmedaillons, die de levensgeschiedenis van den

Heilige voorstellen.

Ongeveer honderd jaar later — 1264 — ontstond St. Suitbertus' schrijn

van Kaiserswerth, wiens architcctonische indceling nog in den ovcrgangstijd

thuis behoort, waaraan het verval der emailtechnick zieh kenbaar maakt.

die in figuren cn rehefs den inviocd der nieuwe gothiek in zijn bekroning

dien der latere en op slot van rekening sporcn van ongelukkige restauratie

vertoont.

Gansch eigenaardig werkt St. Ursulas schrijn. die helaas zijn figurale

decoratie verloren hceft, door zijn tonvormig kruisdak met vier rondboog-

gevels, buitengewoon decoratieve kassetten en ecn met bergkristallon ver-

sierdcn kam.

St. Regina's schrijn uit Rhijnern, wiens decoratie slechts in architectuur

en reliefs bestatit, dagteekcnt uit het midden der vijftiende eeuw, uit welken

tijd Westfalen nog verscheiden soortgelijke werken kan presenteeren, als

de tvvee schrijnen uit St. Johann te Osnabrück en de soortgelijke, maar

met figuren verrijkte van St. Primerius en St. Kordula uit den Dom aldaar.

Het St. Victorschrijn uit Xanten, dat van 't jaar 1129 dagteekcnt, dus de

Serie opent, heeft in den loop der eeuwen heel wat te lijden gehad, zoodat

aan zijn oorsprongstijd nog allcen de zeven zware staande figuren, de

emailpilasters en de inscriptie behooren, terwijl de derticnde eeuw de zeer

beschadigde vlakke dakreliefs leverde en de verdere toevoegsels uit 1749

stammen.

Siegburg zond niet minder dan vijf exemplaren: 't Romaansche St. Hono-

ratusschrijn met twee front- en twee zijgevels, kleine reliefs en karakteristiek

Ornament; het laatromaansche St. Mauritiusschrijn, wiens rijke steen- i>n

filigraanversiering de glansrijke traditii's der clfde eeuw weer ophaalt, het

laatgothickc Apollinarisschrijn — 1416 — allcen met ornamentplaten

beklecd; St. Anno'sschrijn — 1182 — alle anderen door rijkdom van

vormen en profileeringen overtreffend, en door den even mecsterlijk ge-

goten en gemodelleerden kam de bewondering opwekken; St. Benignus'-

schrijn, een juweel van fijnste emailleering en steenzetting.

De Machabäerkast uit St. Andreas te Keulen — tweede helft der vijf-
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ticnde eciuv — is een Keulsche arbeiü, imposant door dcti onmctelijkcn

rijkdoni van zijn reliefs; zij behandelcn de mocder met haar zcven zoncn

in bctrekking- tot de mocder der smarten cn h(>t bittere lijden.

St. Albinusschrijn uit de Schnurgassenkircho in Keulen in merkwaardii;'

door zijn brillante serie van kolommen en bogen, zijn emailboorden. zijn

gedrcven dakreliefs cn zijn heerlijk gemodelleerdcn en gegoten bekronings-

kam; de oorspronkclijke staande figurcn tusschen de kolommen zijn helaas

verloren cn door nieuwe vcrvangen.

Evencens laatromaansch, vertoont toch St. Prudentia'ssclirijn uit lieckum

een geheel andere bewcrking met filigraanstaven en nii'lloknoppen.

Met de gothieke Patrocluskast, die voor zestig jaar aan 't Berlijnsche IMuseum

werd afgestaan, een aanmerkelijk werk van meester Siegefried, met volronde

verguld-zilveren figuren, besluitcn wij onzen rondgang in deze hoekzaal.

Maakt zij niet, met de oude doodenlantaarn van Xanten in 't midden, den

indruk van een kerkhof van Heiligen, vol van adele monumenten en

heerlijke sieraden ?

De gewijde legenden, die op deze sarcophagen zijn voorgesteld, hun be-

koorlijke architectonische gelcdingen, hun artistieke uitdossching met giet-,

drijf-, graveer- en cmailleerwerk, vol glans van goud en kleuren, verleenen

aan deze ruimte een historischen inhoud, een kunstglorie, een godsdienstige

wijding, die ieder bezoeker betooveren en met de hoogste achting ver-

vullen moet voor die vervlogen tijdcn vol geloof en scheppingskracht,

waaraan al deze heerlijkheid haar oorsprong te danken heeft.

Door het portaal der Nicolaikapelle van Obermarsberg betreden wij nu

de hoofdzaal, waar wij de laatromaansche arcade uit de Allerzielenkapel

te Aken bekroond zien met de machtige Calcarsche Kruisigingsgroep,

waar ons de eveneens aan Calcar's kerk ontleende stamboomluchter met

de dubbele Madonna haast te zwaar van den zolder schijnt neer te

hangen, terwijl wij ons herinneren dat hij op zijn oorspronkclijke plaats,

naar Westen en naar Oosten een wonderbaar effect te weeg brengt.

De beide Calcarsche altaren zijn snij werken, die den rijkdom en de

noblesse der Nederrijnsche vroegrenaissance tusschen 1530 en 1540 in

hooge mate aanschouwelijk maken. Wat hier buitendien aan afgictsels

van laatromaansche koorafsluitingen gevonden wordt levert zeer gewichtige

bijdragen tot de ontwikkelingsgeschiedenis der beeldhouwkunst en vormt

een aangenaam geheel met de laatgothische en vroegrenaissance-tapijten

uit het koor van Xanten, wier uitmuntende teekening ons nosf steeds

verbeugt, maar wier kleuren naar een opfrissching door een Hollandsche

schoonmaakbeurt ten zeerste verlangen.
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In dt'ze omlijstint^ prijken zcs w.uulkaarten vn /es vrijstaaiiLiu \itrincs met

een overvloed van kerkelijke vaten cn gcrccdschappen. Links in den Iwek

de eerste is gevuld met den kostbaren schat der Düsseldorfsche Lamberti-

kerk, vviens gemonteerde bergkristallen ampullen tot de bevalligste pro-

ducten der laatste gothiek behooren. De prachtmonstranseq van Ratingen

en Gerrcsheim — 1304 — . de eene met vier, de andere met twce mächtige

steunpijlcrs, zijn zeker in dezelfde werkplaats ontstaan.

In de twee volgende wandkasten trckkcn de prachtige kelken, de op

rijken zetel tronende gedreven Madonna uit Osnabrücks Domschat, ile in

zilver gedrevene Madonnastatuctte van 't Augsburgsche Dommuseum, de

Pausbusten uit Aschaffenburg de aandacht. Een Vlaamsch huisaltaartje,

tusschen beide kästen geplaatst, is een model van architectuur, ornamen-

tiek, figurale plastiek en schilderkunst.

De eerste vrijstaande vitrine is gchcel ingenomcn door den beroemden

Fritslarschen schat, waarvan wij een altaarkruis uit het laatst der ticnde

eeuw vermelden, bestaande uit houtcn kern met goud(_'n platen bckleed,

met filigraan en edelgestecnte versicrd.

In de volgende, die een rijke keuze van archaeologisch mcrkwaardige en

dikwijls door schoone vormen bekorende voorwerpen behelst, vindi'n wij

ook hcl kleine Merovingische Verrotcrie-relcquiccnkastje uit het Aarts-

bisschoppelijk Museum te Utrecht.

In de daarop volgende trekt een Triptychon uit Mettlach zeer de aandacht.

in 't midden een kruispartikel en een dubbel kruis met filigraan en steenen,

daarnaast kleine reliquieenhouders met emailplaten gedekt; de vleugels

met 2 gedreven figuren. Het werk is een navolging van het geemail-

leerde kruisreliquaire van de Keizers Constantijn VII en Romanus II,

't welk de ridder von Helmen in 1204 na de verovering van Constanti-

nopel mcebracht en dat thans aan den Domschat van Limburg a.d. Lahn

behoort. Hier vinden wij ook het beroemde elpenbeenrelief uit Trier —
vijfde eeuw — dat vroeger met de overbrenging van den 11. Rok in

verbinding gebracht werd en thans verklaard wordt als inwijdingsvoor-

stelling eener Arena tc Alexandrie.

Op de andere zijde hebben de eerste wand- en standkast de Keulsche

kerkschatten opgcnomen. In 't 00g valt terstond een romaansch processie-

kruis uit Maria-Lij.skirchen met een in dien tijd reeds minder gebruikelijken

bekleeden Crucifixu.s. De vier anurcli(|uaires uit St. (iereon en St. ivuniberl

\-crkonden mc^t hun glansrijkc fiHgran en emailsieraden, den roem der

Keulsche goudsmeden uit den overgangstijd en de volgende drie uit

St. Ursula bewijzen dat ook in de volgende eeuw die roem gehandhaafd
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werd. Em dezcr stulckcn m.ii^ ,ils ccii /oUl/aanilicid bcschouwd worden,

wegens de verbiiuling van rclicfemail cn gcstampte zilverplaatjes. De
zilveren käst voor de toog van St. Ignatius uit de Jezuictenkork met zijn

stedebeelden van Keulen en Rome — 1642 — verdient als laatste knop

aan den bloeienden tak van kiinstnij\-erheid des te meer de aandacht, als

dit tijdpcrk voor 't overige weinig gerepresenteerd is.

De oude abdijkerk van Brauweiler hecft een liturgische rariteit gezonden,

te weten een Scyphus of leekenkelk uit de twaalfde eeuw, die van palin-

liDUt vervaardigd, in vcrguld zilver gevat, met iVpostelfiguurtjes bezet en

van binnen met zilver bekleed is.

In een volgende wandkast necmt de rijke ongercpte Pausbuste uit Ci>rnt'li-

munster een hoofdplaats in, nevens hct helaas voor 30 jaren niet al te

best gercstaureerde St. Simonsreliquaire uit het Munster van Aken, een

mccsterwerk der goudsmeed- en emailleerkunst uit den bloeitijd der gothiek,

twee stukken die wij op een vorige gildereis reeds mochten bewonderen.

De tegenoverstaande vitrine bergt een goed gercstaureerde reliquiaria en

draagbare altaartjes van Siegburg, evcneens als de twee soortgelijke uit

Maria im Capitol te Keulen en van Munchen-Gladbach, wonderwerken

van Rijnsch email-champleve, die om dezen tijd — 1200 — in de gansche

wereld huns gelijken niet vinden. Nog is hier de geheele schat van

Gräfrath bij Solingen geborgen met uitzondering van het beroemde glas-

reliquaire van St. Catharina, waarvoor het transport te gevaarlijk geweest

wäre; Inj bestaat hoofdzakeiijk in origineele en fijnbewerkte reliekenvatcn,

met een modelkruis als middelpunt, dat een antieken leeuwenkop, het

eereteeken van een Romeinschen generaal vertoont.

De volgende wand- en standkasten met de schatten van den Xederrijn

uit Werden, Emmerik, Hoch-Elten, Xanten, Calcar, Cranenburg, vullen

deze eerste zaalhelft. De antieke ivoren pijxis uit Xanten, de beide mis-

schien Venetiaansche, beenen schuifdekselscassetten, het ivoren wijwater-

bekken uit Cranenburg zijn groote zeldzaamheden, waarnaast zieh bijzonder

doen gelden het niellovat en draagaltaartje uit Xanten, en de groote

renaissance monstrans uit Calcar, een. voorbeeld van meest eenvoudige

techniek, bij rijkst effcct. Werden lieeft den rciskelk van St. Ludgerus,

zijn drinkschaal en de geborduurde mouw van zijn grafalbe als bijzonder

eerbiedwaardige overblijfseien gezonden ; het voormalige beroemde »Damen-

stift<v Hoch-Elten zijn weinig behenden maar kostbaren schat, die buiten

de in zilver gedreven Statuette van St. Michael een gansche bloemlezing

van sierlijke schouwvaten met gedeeltelijk gesneden bergkristalphiolen

omvat. Een rij van Apostelfiguren uit Keulen, uit den besten tijd der
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gothiek, helaas nieuw verguld, bekroont deze laatste wandkasten, en wij

betreden nu door de Arcaden van Akcn's Allerzielenkapel de tweede

helft van deze zaal, die door de machtige voorhal van het zuidehjk Dom-
portaal te ]\Iunstcr wordt bcheerscht, een aanleg die zelf onder l-'rankrijk's

geweidige »Porchcsi zijns gelijke niet vindt. Xaar zijn wczcn behoort

deze driebeukige bouw met zijn kruiswulven in het midden der dcrtiende

eeuw, uit welken tijd ook de meestc figurcn en rcliefs aan den langen

wand stammen, tcrwijl die der smalle zijden een eeuw jonger zijn en het

beeld van den patroon, St. Paulus, zelf naar de zestiende zweemt, wel is

waar met sterk romaniseerende remeniscentie of tendentie. De restauratie

van dit machtige »Paradijs«, geJijk het in Munster heet, is niet alleszins

gocd te kcuren. Hier ovcrhuivcn zijn gewclven verscheiden grafmonu-

menten uit de twaalfde en dcrtiende eeuw, benevcns het model van den

Dom te Wetzlar, die om hulp schrceuwt voor zijn behoud on zijn

restauratie. De vijf daarnaast staande bronzen adelaarlezenaars uit de Max-

kirche te Düsseldorf, de parochiekerk te Erkelenz, uit Marienfcld en

Dortmund, zijn waarlijk in Staat belang in te boczemen als brillant giet-

werk van de late gothiek cn de vroege renaissance; vorder verwekt de

vijfarmige luchter uit St. Kunibert tc Keulen onze aandacht.

Wij komi'n nu tot de Westfaalsche schatten : links tot dien van ^Münster,

die sedert het einde der zestiende eeuw in het biiincnste van den vleugel-

hoogaltaar een waardige bewaarplaats gevonden heeft. Het kleine met

filigraan en steenen opgesierde reliekenkruis dateert van het begin der

elfde eeuw, de met metaal bekleedde honten buste van de twaalfde en

de zittende Madonna in dezelfde techniek van de dcrtiende eeuw. Het

draagbaar altaartje met de bonte kralenbeelden, een soort navolging van

't email is een groote zcldzaamheid uit de twaalfde, de kokosnootbekcr

nict het Oostersche bergkristallam op den deksel een niet minder groote

uit de veertiende eeuw en de ivoren groep uit de vijftiende bewijst de

kunst der Westfaalsche meesters, zoowel in snij- als in monteerwerk ; dat

zij ook vaardige modelleurs en drijvers waren getuigen de drie staande

figuren, die tot de groote seric behooren.

De naaste vitrine behelst een laatgothieke monstrans uit Letmathe met

twee contreforten en een dito met vier uit Waltrop, benevcns een inte-

ressante; keuze uit het Bisschoppclijk Museum: daartegenovcr lokken ons

de kerkschatten van Paderborn, gedreven figuren etc., maar voornamelijk

het draagbare altaartje, een meesterstuk der menigvuldigste en edelste

technieken, 't welk aan den monnik Theophilus van Hclmarshausen wordt

toegeschre\('n. den beroemdcn auteur il(.T .Scliedula di\(.Ts.irum artium.
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De Soester-\ilrine vertoont ecn gclu'ele rc-eks van iniddrlceuwschc kclkon,

mct den vooral aan Westfalen toebelioorenden voet, daarondcr als ony;e-

evenaard specimen den berocmden »Xcsterkclch« van verguld zilvcr,

staande op zesdeeligen voet met doorbroken ornamcnt en op den nodus

in rijk bladwerk drie vogelncsten dragende, met Adelaar, Phoenix en

Pelikaan. Voor 't overige beheerscht het robuste, maar imposante borst-

bceld van St. Patrochus deze käst, welke wij nu verlatcn om in de

nevenzaal aan wecfsels, borduurscls, kcrkmeubelen en profane gerecd-

schappcn onze aandacht te wijdcn.

Boven de dcur dier nevenzaal prijkt de buitengewoon grootc bronzen

crucifixus der Werdensche abdijkcrk uit de twaalfdc eeuw. De vijf omlijste

weefsels, aan den smallen wand opgehangen, vormen een keuze, gelijk

alleen de Rijnprovincie die oplevcren kan, de trouwe bewaakster van

oeroude Gallien. Zij zijn bcwaard gebleven in de groote schrijnen van

St. Ursula, St. Kunibert, St. Gereon in Keulen en Siegburg, als getuigen

der oude Perzische en Byzantijnschc Leistungsfähigkeit« op dat gebied

;

tot in de zesde eeuw gaat de geelzijden keperstof, met de circusjagers

in medaillonvorm terug, tot in 't begin der zevende de waarschijnlijk in

Vitesiphon gefabriceerde dubbelgeverfde purperstof, wiens ruiter op zijn

vleugelros, met leeuwenklauwcn en vogelkop, zieh kenbaar maakt als

koning Chosru, rechts een daemon in pantervorm bedwingende, links van

uit ecn boom door een schutsgeest bijgestaan. Ongeveer uit dcnzelfden

sassanidischen tijd stamt het geweidigen purporen Pallium, voor vier jaren

in St. Kuniberts' schrijn te Keulen gevonden. 't welk eveneens den be-

roemdcn jager prins Bahram Gar onder den wijdvertakten levcnsboom

voorstelt. Nog machtiger verschijnt daarboven de leeuwenstaf uit St. Anna's

schrijn te Siegburg, een stuk van een feestelijk wandbehang, dat volgens

de ingeweven opschrift onder de dubbele heerschappij der >Christus-

minnende despoten< Romanos en Christophorus in Byzantium geweven

werd. Deze zoo merkwaardige serie besluit met een product uit de elfde

eeuw, de insgelijks Byzantijnsche zijden stof met onder elkander ver-

bünden griffioenenmedaillons. Rechts en links in de breedtc zijn paramenten

der vijf-, zes- en achttiende eeuw tentoongesteld uit de gerfkamers van

Xanten, Borken en den Keulschen Dom. Door de pracht van haar fluwccl-

brocaat en de technische en artistieke waarde der opgelegde lazuur-

borduursels trekt ons de paarsche Rijswijksche capella aan, en op de

andere zijde niet minder het paar Dalmaticas, met de en relief gebor-

duurde staven en borstbeeiden, die het toppunt der laatgothische stikkcrij

aantoonen. Daarondcr schitteren door den rijkdom van gouden borduurscl
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de schoinic kdormanlL'l cn de twce mijters uil de scric \-an jj pracht-

gfwaden, die kcurvorst Clemens August 1742 in Lyon vervaardigen liet

ter kroniiig van zijn broedcr. Van het glasdalc ziet men, een prachtig

effcct makend. drie breede linnenstiksels uit de veertiende eeuw neder-

zweven, waarschijnlijk hongerdoeken in den vastentijd onder den triumf-

Ijoog opgehangcn. De beide klokvormige Casulas van gele zijde worden

wel te recht aan St. Bernardus toegcschrevcn ; de beide sterk besncden

fluweek'n dito uit Soest en Bocholt vorkondigen den rocm der Xeder-

rijnschi' naaldschilders der \-ijftiend(^ eeuw, voor wie, door de huwclijks-

verbinding tusschen Clevc en Bourgondie de hoogeschool geopend werd.

\'erder \erdicnen bij/.ondei- de aandacht twee in de laatste jaren in Soest

en Xanten opgcdoken stikkerijen. 't Kleine küssen met de uiterst zeldzame

voorstelling der hemelvaart van Alexander den Groote uit de twaalfde

eeuw en de aalmoezenbuidel met figuraat- en reliefsieraad, waarschijnlijk om-

streeks 1400 in Noord-Frankrijk ontstaan. Een sterk besneden roodfluweelen

kazuivel met in goud gestikte luipaarden cn tusschen goudcn ranken in-

geschoven heerlijke figuurtjes scliijnt van Engclschen oorsprong te zijn.

Wij bcschciuwen nu het \^laamsch(' snijwcrkaltaar met beschilderdc luiken,

dat in de kapel aan de heide bij Empt bewaard is gebleven, een specimen

dier ^Vntwerpschc werkplaats, die van "t eind der vijftiende tot de helft

der zcsticnde eeuw geheel Noord-Duitschland, zelfs Denemarken en Zwedon,

zoover di> waterwegen maar reikten, met soortgelijke duor indeeling. groe-

pecring en schaduwrijke karateristieke altaarbekmningen vcrzorgd heeft.

Het läge koorgestoeltc uit Altenberg's Dom, thans in het bezit van het

Berlijnsche Museum van Kunstnijverheid, bewijst door de stoerc, maar

zeer eigenaardige wijze, waarmede uit de dikke eikcnplanken het blad-

ornamcmt gehouwen is, de bcteekenis en zelfstandigheid der vroeggothische

Rijnsche snijkunst. Hetzelfde bewijs brengt voor Westfalen de bidstocl uit

Herford met zijn uilmuntend gestiliseerde bladversieringen.

Vier gedreven gcdeeltelijk vergulde zilverrelicfs met voorstellingen uit het

Icven van St. Scrvatius zond het Hamburgsche museum. Deze voortreffelijke

voortbrengselen van een kuikschcn goudsmid der \'ijftiende -eeuw vertoonen

nog overblijfsels van opgeschilderde kleuren. De laatste wandkast behelst

een van de grootste kleinooden der tentoonstelling de beroemde vroeg-

gothische keizerbokaal uit Osnabrück, die op de retrospectieve tentoonstel-

ling te Keulen iH-fi voor 'teerst in wijder kringen bekend wertl en

sedert menigwerf de begeerlijkheid gewekt heeft van millionnairs, die er

collectics op niihoud(;n. Tloewel van hVansche archaeologen gaarne als hun

landsproduct besdiouwd is zijn oorsprong uit Westfalen toch nauwelijks
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twijfclachtit;-. Daar stoml de fi,t;urak' kuiist van af do dcrtieiulr ccnnv in

hoogen bloei, en de edelbowogcn, fijn gcciscleerdc figuurtjus, die den eigen-

aardigen voct, de vlakkc coupc cn den deksel versieren, komcn gocd

overeen mct den Westfaalschen beeldenkring uit de ccrste helft der veer-

tiende eeuw ; de behoefte aan meerdere hoogte, deed omstreeks de helft

der zcstiende een nodus tusschenlasschen en Keizer Karel als bekroning

op den deksel zettcn. De groote wand boven deze vitrine is behangen met

een tapijt uit het \\'espiensche huis te Aken, waarop de vijf werelddeelen

op karakteristieke wijze zijn voorgesteld. Dit aan figuren rijke gobelin

vormt, wat den tijd aangaat het besluit der in de drie b<_)venlichtzalen

tentoongestelde kunstvoorvvcrpen, waarvan wij thans dan ook afscheid nemen.

Ja, onze geleidsman necmt hier voor goed afscheid van ons, en er is nog

zooveel, waarbij wij zijn verklaring noodig hebben, waartegenover wij

zonder die verklaring radeloos blijven staan, al geeft de katalogus nummer

voor nummer nog zoo trouw op. Want de zaak is : Wat kiezen uit dien

overvloed, als bijzondere archacologische, historische of artistieke merkwaar-

digheid.

A. Kirchenschätzc und öffentlicher 15esitz, zooals de katalogus indeelt,

hebben wij gehad maar

:

B. Privatbesitz, wacht ons nog met 2000 nummerg !

Onder die schatten in Privatbesitz neemt die van Professor Dr. .Schnütgen

met 550 nummers zekcr de eerste plaats in. Deze collectie, zoo vcrklaart

de katalogus, als studicmateriaal voor den eigenaar en zijn kunstvrienden,

als model voor kunstenaars en kunsthandwerkers sedert i>Si8 in binnen

en buitenland, hoofdzakelijk in Keulen verworven, bevat in de eerste plaats

middeleeuwschc, dus voornamelijk godsdienstige, speciaal kerkelijke voor-

werpcn op het gebied van paneel, miniatuur en glasschildering, van pla-

stiek in steen, ivoor, hout, metaal, leder en papiermache ; van goudsmee

cn smeltkunst, kunstweverij en stikkerij. Zij laten ons de historische en

stilistische ontwikkeling gadeslaan van zekere gebruiksvoorwerpen, als

kelken, ciborien, wierookvaten, luchters — of van enkele technieken als

polychromie, email, schildering achter glas, boekenversiering — of van

enkele scholen, bijzonder de Rijnlandsche.

Moeten wij ons bij deze algemeene beschrijving bepalen, toch kunnen wij

niet nalaten van een zeldzaam stuk gewag tc maken, dat in den catalogus

is afgebeeld en beschreven onder den titcl van »Palmesel<. Plet is een

beeidwerk, 172 c.M. hoog en 150 lang, voorstellenden den zegenenden

Christus op een ezel gezeten, onder wiens voetstuk wielen zijn aangebracht.

Uit het begin der zestiende eeuw stammende is het volgens traditie tot
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1840 eigendom geweest der St. Columbakerk te Keulen en werd daar op

Palmzondat;' bij de proccssie door den doodgraver getrokkcn.

Wellicht zijt gc vermocid, waarde lezer, van die ernstige, die ingespannt'n

kunstbeschouwing; ge verlangt naar de frissclie lucht daarbuiten, naar

het satirspel, dat de zielkundige Griekcn op hun geweidige Trilogieen

volgen lieten, naar de kermis, die onafscheidelijk 00k met de meest

ernstige tentoonstelling verbünden is.

Daar verlieffen zieh voor u\v 00g de besneeuwde koppen van 't ^Ziller-

thal« ; gij hoort zijne bewoners zingen, jodelen en cither speien
;
gij onder-

neemt u\v »Bergfahrt ; met Gebirgsbahn en Fahrstuhl klimt ge duizende

meters omhoog; daar luistert ge naar het geklater der watervallen en naar

de verklaring van het u omgevende rots- en ijspanorama en op den

terugtocht schrikt ge niet terug voor de beroemde »Rutschpartie«. Waar-

lijk een aardig toertje voor cen geanimeerd gezelschap ; een niet geani-

meerd zal het waarschijnlijk : »he, wat flauw!« vinden.

Van den top der Alpen neergedaald komen we terccht voor de poort

van Egyptes hoofdstad; we bewonderen haar pleinen, Straten en huizen

in miniatuur, en haar mannen, vrouwcn, ezels en kameelen in levens-

grootte; wij dringen nog verder door in het zwarte continent, tot in het

Nubische dorp met zijn hutten als molshoopen, zijn bewoners in nationaal

costuum, "t geen hun grootendeels door de natuur geschonken is, ontlokken

met hun kunsten, dansen en zangen aan een Keulenaar nevens ons den

uitroep: Das is a Gemös! Welke exclamatie bc\vij.st dat de Keulenaars

vcel met groentcn ophi'bbcn ; onze gedachten richten zieh in dergelijk

geval op de bewoners onzer zeeen, meren, rivieren, vaarten, singeis en

sloten, en wij zouden, niet letterlijk, maar des te juister vertalen : dat is

m"n 'n zooitje

!

Wat valt er nog meer te zien of mee te docn? De evoluties van de Duits-

ch(> vloot, de Waterrutschbahn .... (ienocg, genoeg. Wir haben Durst! Dr.

Schaepman vermist in de anders hooggewaardeerde boeken van Alcvrouw

Bosboom- Toussaint den wijn der levensvreugde ; hier verlieft zieh de

nabootsing van een interessant oud Triersch gebouw; DAARIN, en op het

terras DAARVOOR vloeit het edele vocht van Moesei, Saar en Ruwer, een

radicaal middel tegen al te sombere en zwaartillende levensopvatting; en

zijt ge bescheiden van aard en toch niet ongenegen u zelven iets goeds

te gunnen, welnu, ge hebt de keuze onder de fijnste merken uit de kelders

van Triers G3'mnasium, Priesterseminar en Domkapittel, maar ge be-

hocft hun wereldberocmden naam niet blufferig tlen Ilernn ( )ber< toe
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te roepcn ; de wijnkaart is genunimcrd cn sjc bestell per nummor wat u

hat keurigst en geurigst toelijkt, Ik geloof dat het was No. i8, dat weldra

de algcmeene S3'mpathie verwierf.

Maar wij mögen de brillante electrische verlichtiiig niet verzuimen, die de

kilometerlange horizontaallijnen, de verticalen, bogen en ojieven der

Expositietempels uit het wassciid duister doct opdoemcn, die de ovcr-

vloedige fonteinen, de talloozo uit monsterzuilen gutsendc waterstralen,

met de meest afwisselende kleureiipracht iiitdoscht.

Avondmaal in het Ausstcllungs-Rcstaurant Zum Kunstpalast« heet het

laatste nummer van ons reisprogram.

Wie nu nog tijd en lust en geld heeft, wijdde nog ecn dag en brenge

privatim zijn hulde ook aan de wonderen der moderne Industrie, waarbij

wij ons in corpore niet mochten ophouden en wij beklimmen ten slotte

de gondel of den korf onder den >Fesselballon , om ecn overzicht van

land en stroom, van stad en tentoonstelling zieh in te prenten en van

omhoog neer te zien met een lodderoog op d"ijdclheden daar beneden

!

A. TEPE.
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.MSTERDA^[. — Een tochtje door 's Rijks hoofdstad

van slechts c'-cn dag, jo Juli 1903. maar door rijkdom

^ van genot en leering tegen een /eis van meerderc

«J dagen opwegend. Zeker zag geen der 48 leden, die er

aan declnamen, de bezochte monumenten voor den

eersten keer, maar gelijk zij ze nu zagen, en corps en

onder de beste leiding, zagen ze zonder twijfel nog niet.

\'an alle richting(.Mi bijeengekomen, vereenigden zij zieh omstreeks half lo

op het naast de steeds woelige Kalverstraat gelegen altijd stille en

vredige BEdljNllOF, en woonden er eerst de gildemis bij in het de lot-

gevallen van de Amsterdamsche katholicken na de z.g. Hervorming zoo

duidelijk weerspiegelende kerkje, waarheen zieh van de ontheiligde, thans

helaas ook gesloopte Xieuwczijdskapcl de devotie van »het Sacrament

van Mirakel«, :^Amstelredams Ecre ende Opcomen
:

, heeft verplaatst.

Daarna toonde en verklaarde hun de kundige en wakkere wachter van

»de Heilige Stede«, ons medelid Mgr. KIjiNNE, zooals hij alleen het ver-

mag, de aan zijne pieteitvolle hoede toevertrouwde kunstschatten en

merkwaardighcdpn. En zooals ook alleen onze toenmalige twecde Secre-

taris, wijlen BERXARD j. m. DE BoNT, het kon, leidde deze daarna zijn

medebroeders om en door de twee oudste grootsche heiligdommen van de

koopstad aan het Y. de OUDE (st. mk'OI.aas-) en de XIEI'WE (ST. CATHA1^IXA-"i

KERK. En toen zij, na het ontbijt in Hotel Americain, den geheelen nainid-

dag wijdden aan een bczoek van het RijKS-MrsEr.M VOOR GESCHIEDENLS

EN KUNST, het meesterbouwwerk van ons eerelid DR. CUYPERS, hadden zij

alvveer een moeilijk te overtreffen ciceronc in den persoon van hun

onvermoeidcn mcdebroedcr JAN kai.I'. l])(5or hem voorgelicht konden zij

rüstig en ongcstoord, daar het Museum — 't was Maandag — voor het

publiek gesloten was, van nabij en naar hartelust de hen voornamelijk

interesseerende voortbrengselen der KEK.KELIJKE kunst bezichtigen, die

in de naar typische voorbeelden van kerkelijke bouwwerken op Neder-

landschen bodem geschapen localiteiten zoo goed tot hun recht komen.

Zoo kon het niet uitblij\en, dat aan het feestmaal in Americain, dat den

genoirijken dag besloot, dank en huldi' werd gebracht aan het Bestuur,

dat Amsterdam tot doel van de reis had gekozen, en aan de drie mannen,

die de gildebroeders daar op zoo voortreffclijke wijze hadden geleid.

.^^^"^
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OKS, Mini)Kl.I5UK(r. \'EERE. — Aan de r.'is van

Uvvv tlan'cni, 19 cn 20 Juli ig04, namen 29 h'diMi deel.

Ihm cerste halte was GOES, ter bezichtiging van de

(Uidc ST. MAGDALENAKERK, een overlicerlijke schep-

pi'.ig der oud-Nederlandsche bouwkunst. Tcgen het einde

tler 1
4'^'^ eeuw werd begonnen met den bouw van haar

koor, dat in den aanvang der 15''^ voltooid, voorloopig

met cen muur naar het Westen werd afgesloten. In de twcede bouwperiode

verrees het eenschepige transept, welks rijk ontwikkelde noordelijke gevel

aan dien van de Hooglandsche kerk te Leiden herinncrt. Kort daarna

werd in de derde periode het uit vijf gewclfjukken bestaande langschip

met zijn dubbele zijbcuk aan weerszii'den en de machtige toren gebouwd.

Zoo kon de reuzenbouw reeds in 1423 door Jacobus Ridder, bisschop

van Hebron, als vicaris van den bisschop van Utrecht, worden gecon-

sacreerd.

De tweede en hoofdhalti^' was middelburg, waar het gezelschap tegen

drie uur aankwam en geheel het verder gedeelte van den namiddag

bestcedde aan de bezichtiging van de vermaarde voonnalige AHDij der

Piaemonstratensen. waarvan de bouw in 11,so werd begonnen. De Heer

J. A. FREDERIKS, die zich reeds in het 16'^'^ jaar kweet van de taak, de

van haar overgebleven gebouwcn, waarin thans het bestuur der provincie

Zeeland gevestigd is, te herstellen, leidde ons met de grootste welwillend-

hcid rond en nam daarna ook deel aan ons gezellig feestmaal in het naar

de abdij genoemde hotel. Evenzoo leidde hij ons den volgenden morgen
na de gildemis rond in de door hem georganiseerde tentooxstellin'G

VAN OUDE KOPERWERKES:, de eerste van dien aard in ons land, die

veel belangwekkends te zien gaf. Daarna bracht ons een körte prachtige

rit naar VEERE.

Van de voormalige grootheid dezer thans ^doode stad getuigcn met

verschillende andere gebouwen, vooral het buitengemeen sierlijke RAADHUIS
met zijn kunstschatten, en meer nog de GRüOTE KERK, die in haar tegen-

woordigen Staat van verval een overweldigend droeven indruk maakt.

Gesticht in 1472 door Hendrik van Borsele ten behoeve van het daar

gevestigde kapittel werd zij, nog niet voltooid, maar toch reeds overrijk

getooid — van het sculptuurwerk, waarmcde de Gentenaar ADRIAAN
RO(,)MAX het in 1560 gebouwde westportaal tooide, zegt Smallegange, dat

het in de Nederlanden zijn weerga niet vond — in 1572 door de beeldstor-

mers geplunderd en nog in hetzelfde jaar s\'Stematisch van alle »afgooderij :

gezuiverd, in 16S6 door een zwaren brand geteisterd, in 1809 door de
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Engelschcn als kwartier gebruikt, kort daarna door Napoleon tot militair

hospitaal ingericht, in 1S17 toegewezen aan de stedelijke vroedschap, in

1829 door deze aan de protestantsche gemeente teruggegeven, maar

eenige jaren daarna door hat Rijk in bezit genomen, otn opnieuw tot

militair hospitaal te worden ingericht, bij welke gelegenheid de Ingenieurs

der genie alle gewelven uitbraken, omdat er een was ingestort. Aan de

protestantsche gemeente teruggegeven, die slechts een klein gedeelte van

den reuzenbouw gebruikt, werd zij eindelijk in iSjg tot historisch monu-

ment verklaard. Maar bcgrijpclijkerwijze is het geringe bedrag, dat het

Rijk jaarlijks voor haar herstelling kan uitkeeren, nauwclijks voldoende

om het monument tcgen verder verval te beveiligen. Het is een kruis-

kerk, waarvan alleen hrt transcpt, het uit zes gewelfjukken bestaande

langschip met de twee zijbeuken en de zijkapellen, alsmede de toren

werden uitgevoerd. Met den bouw van het koor moest dus nog worden

begonnen, toen de beeldstormers de kerk plunderden. De imposante toren,

uitwendig onvoltooid, springt voor het front der zijbeuken uit. Beneden

quadraatvormig wordt hij op de vier hoeken door twee Sterke contreforten

gestut en, gelijk het transept, door twee traptorens geflankeerd.

Op zijn terugrit naar Middelburg deed het gezclschap even (i.VPlXCE

aan ter bezichtiging van het kostclijke OWE DORPSKERKJK aldaar. Den
nog overigen tijd bestcedde het te Middelburg aan het bezoek van het

prachtige RAADHUls en van het rijke museum VAX IIET ZEP:uwS("HE

GENOOTSCHAP.

Na een kort middagmaal gingen de deelnemers tcn zeerste o\'er den

tocht voldaan in verschillende richtingen uiteen.
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S.\AJiRU( K, .MIXDKX, Ull.ÜliSlll'.lAl. — In hot

einde Juni igo^ verzonden program was deze reis op
8— II Augustus, dus ongcveor een maand later dan
gewoonlijk, gesteld, omdat de Dellen en de \'icedeken,

tocn beide lijdend, hoopten dan wel hersteld te zullen

zijn. Maar wijl zieh, toen Juli tcn einde ging, die lioop

lielaas niet liad verwezcnlijkt, beriehtte in overleg met

hen de Seeretaris aan de leden, dat de reis niet zou doorgaan. Dat was

echter voor niet weinigen van hen een gi-oote teleurstelling, en zoo werd

op hun dringend verzoek het verzonden bericht herroepen en de reis op

den bepaalden tijd ondernomen onder leiding van den Seeretaris alleen,

die haar toch ook alleen had moeten voorbereiden. Tengevolge van de

»afwinipeling. was nu het getal der deelnemers wel niet zoo groot als

het anders zou geweest zijn, maar bedroeg toch nog omstreeks twintig.

Onder hen bevond zieh ook onze op de tochten der laatste tien jaren

nooit ontbrekende, steeds even joviale medebroeder pastoor kaag, maar
hij laboreerde toen reeds zeer aan de hem nog niet bekende ziektc, die

hem na een langdurig en zwaar lijden tcn grave zou rlcepen. Wel
was \anwege de zorg voor hem en de afwczigheid onzer twee hoofd-

manncn de stemming ictwat getemperd, maar de reis slaagde overioens

niettemin meer dan goed en was wel eene der schoonste door het Gilde

ooit ondernomen. Alles werkte daartoe samen. Elke der drie steden

OSNABRÜCK, MINDEN en HILDESIIEIM mag zieh beroemen op grootsche

monumenten der kerkelijke bouwkunst, welke haar ontwikkeling in al

den rijkdom harer vormen vertoonen. Meer dan dit in vele andere steden

het geval is, hebben de meeste dicr oude bouwwerken van hun oude
stoffeering en versiering door schilder en beeldhouwer behouden. De
schatkamers der drie domkerken bevatten met zeer zeldzame relieken \'an

Heiligen, kostelijke producten van middeleeuwsche kleinkunst en tal van
merkwaardigheden. En wat inzonderheid het bezoek van HILDESHEIM
voor ons zoo leerzaam en aantrekkelijk maakte, was vooreerst, dat het-

gecn wij daar te zien kregen vati de kunstscheppingen van den

H. BERNWARD ons een dcnkbeeld gaf van hetgeen zijn tijdgenoot, onze

H. BERXULPHUS, eens te Utrecht op het gebied der kerkelijke kunst moet
hebben gewrocht. En op de tweede plaats, dat de aloude stad wel door

geen andere ter wereld geevenaard wordt in haar rijkdom aan met
beeld.houw- en schilderwerk versierde. zeldzaam schilderachtige gevels in

houtvakwerk. Daarbij kwam nog, dat wij op onze wandelingen door

Straten en heiligdommen der stad werden geleid door den helaas twee



jaren daarna overledcn sStadtdechant< kraxe, een even zoo vriciidelijken

jovialen als mct de geschiedenis van Hildesheim vertrouwden man. Voegen
wij bij dit alles nog een genot van zeldzaam natuurschoon, v.ooral op den

tweeden namiddag bij de Porta Westfalica, toen wij op den Wittekindsberg

bij het KAISERDEXKMAL hct bekoorlijke Weserdal overzagen, dan zal

men beamen, dat het herleefde Gilde weldra dezelfde reis opnieuw dient

tc ondernemen, en dan, naar te verwachten is, met een grootcr aantal

declncmers. Daarom mag hier van een uitvoerigcr verslag worden afgfezien.

Sl. .Mll-HAELbKEI'K 11 1 1 1 1 1 >1 >I IUM
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^OTMARSUM, DENEKAMP, OLDENZAAJ,, DEVEN-
TER EN ZUTPfiEN. — Aan deze reis van twce dagen,

Uinsdag 4 en Woensdag 5 September 1906, namen 36

Icdcn deel, waaronder tot aller vreugde 00k weder de

Dekcn. Naar Oldenzaal gespoord reden zij terstond van

het Station bij hecrlijk weder en daarom volop genietend

van de schoonheid van het Twentsche land naar OOT-

MAKSUM, waar zij na een ontbijt in ; de Post« eerst de in haar oudste

gedeeltc Romaansche, zeldzaam schoone PAROCHIEKERK VAN ST. SIMON

EX ST. JUDAS, Vüorhcen abdijkerk, niet haar kleinen, maar zeer kostelijken

schat, waarvan het pronkjuweel de uiterst sierlijke laat-gothische monstrans

is, bczichtigden, en daarna onder leiding van den Heer H. OOSTERWIJK
de verderc merkwaardigheden van het oude stille stadje. Op hun terug-

rit naar Oldenzaal bezochtcn zij als typische voorbeelden van »losse

hoczen« de hocven van de landbouwers SCHOLTENHAVEN en aarnink,
die de zeden en gcwoonten van het Twentsche volk zoo duidelijk weer-

spiegclen, en stapten zij tevens, door vroolijk klokkengelui begroet, even

te DEXEKA.MP uit ter bezichtiging van de oude st. nicolaas-kerk, aan

welker toren en verdere overblijfselen van het oorspronkelijke kerkje ons

medelid wor,TER TE RIELE eenige jaren later de nieuwe driebeukige, met

een koepel gekroonde, aan de hedendaagsche behoefte der parochie

beantwoordende kerk zoo gelukkig heeft weten aan te sluiten. Te OLDEX-

z.\.\r. aangekomen tocfden zij totdat de schemering begon in de eerbied-

waardige en prachtige ST. PLECHELMUS-KERK. Haar bouwgeschiedenis tot

aan de Hervorming is, naar nnze medebroeder JAN KALF, die hier de

leidsman was, mededeelde, in 't kort deze. In de eerste helft der 1
1''^ eeuw

vcrrees de oorspronkelijke bouw: een driebeukige, basilikale kruiskerk

met halfronde apsiden als afsluiting van middenbeuk en zijschepen en

met een krocht onder het priesterkoor. In het verloop der 13''^ eeuw
werd de machtige en prachtige westtorcn gebouwd. Tegen het einde der

I
-de verving men de zuidelijke zijbeuk door eene geheel nieuwe, natuurlijk

gotische, die de volle breedte van het transept en de hoogte der midden-

beuk had. Eindelijk weck in 1525 het oude koor voor het tegenwoordige,

echter met behoud van twee traveeen van het oude, waaraan twee traveeen

werden toegevoegd, gesloten met drie zijden van den achthoek. Gelijk-

tijdig werd tegen den noordelijken wand van het koor en den oostelijken

van den noordelijken kruisarm de tegenwoordige sacristie gebouwd. Met
de bezichtiging van de kerk ging die van den SCHAT gepaard, waarvan

de bcroemde BÜSTE VAX ST. plechelwus en de groote laat-gothische
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MONSIKANS de voornaamstc stukkcn zijn. Xa in :de Gouden Leeuw?

hun flink noenmaal tc hcbbcn genuttigd, vcrtrokkcn de gildebroeders

naar DEVKNTER, waar hun in de Engel een kwartier was bcreid.

's Anderen morgens na de gildcmis in de nieuwe St. Lebuinus-kerk leidde

hun medebroeder WOLTER TE kiele hen rond in zijn vaderstad. Zij

toefden het langst in de OUDE ST. LEBUINUS-KERK, welker bouwgeschie-

denis hun Icidsman op grond van de bij de herstcllingswerken gedane

onidekkingen uitvoerig verhaalde en met tal van teekeningen toelichtte.

\'erder bezochten zij de naast de eerbiedwaardige oude kapittelkerk

gelegen voormalige LIEVE-VR( H'WKKERK, het STEDELIJK K.VBINET, de

BIBLIOTHEEK, de BERGKERK en de NIEUWE ST. LEBUINUS- (voomialige

BROEREN-)KERK. In zijn pastorie toonde hun daarna hun verdienstelijke

medebroeder pastoor-deken EPPINK alles wat er van de schatt(>n van

kunst en oudheid in de stad van St. Lebuinus voor de katholieke ge-

meente behouden was gebleven.

Van Deventer spoorde het gezelschap na het in haast genuttigde tweede

ontbijt naar ZUTPHEX, waar het omstreeks twee uur aangekomen, terstond

zijn wandeling door de stad begon. Achtcreenvolgens werden bezocht de

oude ST. AVALBURGIS-KERK met de LIBRIJE. het STADHUIS, de voormalige

VLEESCHHAL, het MUSEUM IN HET WIJNHUIS, de BERKELRUlNE, de

SPAANSCHE POORT, de ST. JANSKERK en de BROERENKERK (thans

helaas kazerne). Met bijzondere belangstelling bezichtigde het gezelschap

de op de eerste plaats genoemde fraaie kerk en bewonderden voorname-

lijk het geheel gerestaureerde prachtige MARIA-PORTAAL, de schoone en

zinrijke MUUR- EN GEWELKSCIIILDERINGEN uit de 15'''^ eeuw, welker

beteekenis eerst onlangs geheel werd achterhaald, de GRAFTOMBE DER

FAMILIE VAN HEEKEREX, de beroemde in 1527 te Mechelen gegoten

koperen DOOPVONT met de quitantie er op: »En mijne loen d'af ontfaen«

en de buitengemeen schoone ijzercn LICUTKROON, welke voorheen boven

het graf van graaf Otto heeft gehangen, die in de 12''^. eeuw de kerk

uit eigen middelen had herbouwd en haar toen door Burchardus, bisschop

van Utrecht, heeft laten consacreeren. Ook in de LIBRIJE, middeleeuwsche

KERK-bibliotheek, de grootste in westelijk Europa, gesticht in 1563 naar

het model van de kloosterbibliotheek der Broerenkerk uit de 1
4*^^ eeuw,

met haar op 18 lezenaars liggende aan ijzeren ketens vastgeklonken

folianten, toefde het gezelschap geruimen tijd.

Dankbaar en voldaan beeindigden de gildebroeders hun tocht in de

Buiten-Societeit, om na een gezellig slot en feestmaal in verschilhmde

richtingen naar hun haardstodcn tcrug te keeren.
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OXGEREX, l.riK, TIOEIJ EN NAMEN. - Een rois

van drie dagen, i,s. lO cn 17 Juli 1907, de laatste die

tijdcns het leven van den stichtcr van het (iilde werd

ondernomcn. Met hem nam 00k de Vicedekcn, de heer

|. I.INDSEN, aan haar deel, wiens met fijnc smaak

gepaarde groote kennis van de geschiedenis der edel-

smeedkunst en ilinanterie aan de 36 overige tochtge-

noolen juist up deze reis bijzonder te Stade kwam.

Omstreeks het middaguur van Maandag aangekomcn te ToXdEKEN, wijdde

het gezelschap na gehouden middagmaal twee volle uren aan de bezichtiging

van de tcgenwoordige parochie- (voorheen collegiale) KERK VAN 1». L. VR.,

welker stichting in de 4''^ ecuw van de toen reeds in deze gewesten bloeiende

\ereering der H. Maagd een welsprckende getuigenis geeft. In het midden

der ij'''' eeuw werd het heiligd<im zoo goed als geheel nieuw gebouwd.

Het is een driebeukige kruiskerk met niet ver uitstekend transcpt, waar-

van bet noordelijk gedeelte bijzonder rijk versierd is. In di' 14'''^ ceuw

werden de muren der zijbeuken doorbroken en daar kapellen aangebouwd.

In de ncgenzijdige apsis van het koorschip zijn de drie gebrandschilderde

\e:isters uit het jaar 1548 bijzonder belangrijk. Met den bouw van den

machtigen toren werd in 1440 begonnen. Van de drie zijportalen, twee

in de transeptgevels en een aan de n<;>ordelijke zijbciik — de oude korken

in het Luiksche land kenmerken zieh over 't algemeen door haar zijportalen

— is het laatste bijzonder merkwaardig als althans gedeeltelijk tot den

vroegeren bouw behoorend. De boog met drie breede lijstwerken, door

bladwerk en beeiden versierd, rust op geringde kolonetten en omlijst den

troonenden Rechter, naast wien staande vrouwelijke gestalten (de wijze

en dwaze maagden?), zittende figuren en gevleugelde engelen. Aan de

buitenzijde van het portaal prijken onder baldakijnen zes apostelbeeldcn.

Van de oude meubileering der kork is weinig overgebleven. Zeer beziens-

waardig zijn: de koperen arendlezenaar en de paaschkandelaar, werk van

Josef van Dinant (1372), vorder kleine kandelaren en schoone muurblakers,

eerste klas Dinantsch werk uit het einde der 15'^'= eeuw. De retabel van

het hoofdaltaar met tafereelen uit het leven der H. Maagd stond vroeger

in de kerk van Venraai en werd aangekocht uit de verzameling Soltykoff

te P.irijs.

Door het zuidelijk transept bereikt men den i2''-eeuwschen mooien

KLOOSTERGANG, het eenige overblijfsel van de Romaansche .Vbdijgebouwen.

De gangen drie meter breed, hebbcn houten bezoldering en bevatten tal

van grafmonumentcn.
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Van de voorwerpen in de SCHATKAMER, te talrijk om hier te worden

opgesomd, trokken vooral onze bewondercnde aandacht twee evangeliaricn,

waarvan het cene met ivoren plaat uit de 9''^ (kruisiging), het andere met

gedreven metalon frontaalband (H. Alaagd, H. Petrus, II. Paulus) uit de

14'''^ eeuw, een reliektafel van het H. Kruishout met gcgraveerde en

geemailleerde versieringen uit de 1
1"^^ en een draagaUaartje uit de 13''^ eeuw,

vcrder verschillendc rehekcnhoudcrs in grooten rijdom van vormen. \'erder

een tiental gespen (agraffcn) voor koorkappen, een wierookvat, reHeken-

beursjes (aumonii-res), zeer mooi, en eindelijk een hoogst merkwaardige

frankische gesp (fibula) uit de 5'''= eeuw met edelsteenen en z g. verroterie,

de mooiste van al de nog bestaande.

Van Tongeren scheidend bereikten wij in een uurtjc sporeiis nog vrocg

genoeg LUIK, om na ons in ons voortreffehjk kwarticr, Grand Hotel, te

hebben verfrischt, nog te kunnen beginnen met de bezichtiging der

monumenten van christelijke kunst, waaraan de stad der voormalige prins-

bisschoppen zoo rijk is. Daarmede gingen wij voort in de morgenuren

van Dinsdag en Woensdag. In den persoon van den Hoogeerwaarden

Heer Mgr. schoolmeesters, Vicaris-(Teneraal, hadden wij daarbij een

even welwillenden en onvermoeiden als kundigen gids. De KERK VAN
iiET II. KRUIS kenmerkt zieh architectonisch door een westelijke apsis

uit de 12'^^ eeuw, die als doopkapel diende, en door haar schoon oostkoor

en haar heerlijk langschip uit de 14'''^ eeuw, waarvan de zijbeuken even

hoog zijn als de middelbeuk, indien niet zelfs iets hooger. In de SCHAT-

KAMER trok onze bijzondere aandacht het oudste van alle religieuze

voorwerpen der stad, misschien wel van het geheel<> land van Luik, de

sieutel van S. Hubertus, een z.g. Petrus-sleutel, waarvan allcen Maastricht

nog een exemplaar bezit; verder evenzeer een aanzienlijke reliek van het

H. Kruis bevattendc triptiek uit de 12'''= eeuw van den beroemdon goud-

smid der Maasstreek C.ODFRIED DE iLAiRK, die mcer relickhouders van

zoodanigen vorm schijnt te hebben vervaardigd.

De tweede kerk, die wij bezochten, de ST. pauls-kathedraal, was

voorheen een kloosterkerk, gelijk reeds haar i ^''-ecuwsche kloostergang

doet vermoeden. Haar koor heeft nog zijn oorspronkelijken vroeg-gothischen

vorm behouden, maar het drie-beukig langschip onderging in de 16'''^ eeuw

een laat-gotische verbouwing. De daarna voltrokken beschildering der

gewelven met arabesken en vogcls verhoogt juist niet het architectonisch

effect. Zeer schoon zijn de gebrandschildcrde vensters uit de 16'''= eeuw.

In den zui<lclijken zijbcuk be\indt zieh de niouwe RELIEKSCIIKIJX VAN
i)i-:x H. l.AMliEKTUS, volgens ontwcri) van Baron HFTiirN'E. uitgcvoerd



door den Luikscheti edel- en koporsmid wn,motte, aan wien ook de vele,

al te vele nieiuve kopereii altaren him ontstaan te danken hebbcn, die in

bijna al de l.uiksche kerken de oogen mcer verblinden dan betooveren.

In de SCHATKAMER valt zeer veel te bewonderen. Wij noemen hier

sleciits: op de eerste plaats de reliek-buste van den H. Lambertus, een

prachtwerk van den l.uikschen odelsmid Hendrik Soete (Suavius), na

zevenjarigen arbeid vnltooid in isi-- In het voctstuk zijn tafereelen uit

het leven van den Heilige aangobracht, vooraan de beeltenis van den

schenker, bisschop Erard v. d. Alarck. Voorts een uit de 9''*^ eeuw dag-

teekenende frontaalband van een evangeliarium. een uit ivoor gesneden

gepolychromeerde plaat, voorstcllende de opwekking uit den dood van het

dochtcrtje van Jairus, van den jongeling van Naim en van Lazarus; eindclijk

een kasuifel, rood goud-brokaat, met borduurwerk der Orfrois, voorstel-

lende elf tafereelen uit 's Heeren passie, vervaardigd te Brügge voor

bisschop David van Bourgondie. De meest belangrijke kerk van Luik is

de ST. JACOBUS-KERK, gesticht in 10 16, maar van den Romaanschen

bouw is alleen een gedeelte van den toren overgebleven. Het heiligdom

werd in de lö''^ vervangcn door een geheel nieuwen bouw, een kruis-

vormige basiliek met vijfzijdig afgesloten koor, waarin zeer rijk gesneden

koorstoelen en prachtige brandgeschilderde vensters.

De ST. BARTHOEOMEUS-KERK, ook in het begin der 1
1''^ eeuw gesticht,

behield alleen in haar uitwendig vrijwel de oorspronkelijke gcdaante,

maar onderging van binnen niet tot haar voordeel velerlei zoogenaamde

herstellingen en verfraaiingen. Twee monumenten trekken en verdienen

in haar bijzondere aandacht, het GEDENKTEEKEN VAN HAAR STICHTER

Godeschalt de Moriame en de doopvont. Het gedenkteeken verkreeg

in drie verschillende perioden zijn tegenwoordige gedaante. Het mooie

mozaiek werd wel recds in het sterfjaar van den stichter vervaardigd, de

koperen plaat dagteekent Itlijkens de inscriptie uit de 14'''^ en de schuine

steenen omlijsting schijnt in de 15'^'^ eeuw te zijn aangebracht. De koste-

lijke doopvont, waarvan het deksel tijdens de Fransche revolutie helaas is

zoek geraakt, is een waar meesterwerk van geelgieterskunst. Men hield

haar vroeger voor een voortbrengsel van Lambertus Petrus van Dinant,

maar hoogstwaarschijnlijk was Renier van Hoeij haar maker, aan wien

men ook het fraaie wierookvat te Rijssel, waarop de naam Renier Staat,

toeschrijft. De ten-naaste-bij cylindervnrmige kuip, welke in half verheven

werk vijf tafereelen uit het leven van St. Jan den Dooper vertoont, werd

oorspronkelijk gedragen door twaalf ossen, maar twee er van zijn helaas

verdwenen.
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Behalve do genoemde kerkcn liet het gezelschap natuurlijk niet na ook

liet voormalige grootsche paleis der prins-bisschoppen en het daarin

gevestigde OUDHEIDKUXDIGE museum tc bezocken.

Van Luik uit ondernam het Dinsdag half twaalf een uitstapje, waarvan

het eerste doel was het schilderachtig op den linkcroever van de Maas

onder de machtige citadcl gelegen stadje HoKij. Na den in het hotel »de

Zwarte Arend« gehouden maaltijd, waar o.a. heerhjk versehe foreUen

werden opgedischt. kon ruim een nur worden gewijd aan de bezichtiging

der voormalige coUegiaal- (thans parochie-) kerk VAN O. l. VR., cenc

der schoonste kerken van Belgie uit den laat-gotischen tijd. In 131 1 werd

met haar bouw begonnen, in de ib'^^ eeuw werd zij na ccn hevigen brand,

en in den jongstcn tijd opnieuw gerestaureerd. Uitwendig is zij zeer een-

voudig. Behalve den 46 M. hoogen westtoren heeft zij twee torens ter

wecrszijden van het koor. Een prachtig roosvenster bcvindt zieh in den

westgevel, die de 73 ]\I. lange en 23 M. breede middenbeuk afsluit. Ter

zijde van de koorsluiting — de oude kerken van het Luiksche land

hebben mcestal zijportalen — het groote en prachtige Maria-portaal, waar-

van het oude beekhvcrk in de 15'^'^ eeuw sterk gerestaureerd en met

ornamentwerk dier periode \ermeerderd werd. In het koor zijn goede

gebrandschilderde vensters van den nieuwcn tijd, en aan het geweif der

viering bevindt zieh een hangsluitsteen van verbazende grootte uit de

16'''^ of 17'''' eeuw. In de schatkamer zagen wij verschillende zeer be-

langrijke kunstwerken. o.a. de reliekschrijnen van St. Domitianus en St.

Mangold. \'an beide is de algemeene vorm dezelfde: langwerpig Vier-

kante kist met zadeldak. Beide zijn uitgevoerd in ten deele vcrguld zilver,

beide zijn in 1560 en ook nu nog later weer onoordeelkundig gerestaureerd

en daarbij voor een zesde gedeelte ingekort. Dezc kassen toonen verschil-

lende bijzonderhcden, die voor de werkwijze van (xodefroid de Clain^

kenmerkend zijn. Email is weinig aangewend, zooveel te meer het bruin

vernis met vergulde bladornamenten. Bijzonder eigenaardig is een tech-

niek van den kunstenaar, bestaande in indiependc versieringen in den

vorm van ronde, ovale of roset-bladerige bakjes, welke in hunne diepten

verguld en gepolijst zijn en dienen tot goedkoope vervanging van edel-

steenen, evenals de bruiincrnis-vergulding het email moet vervangen.

Dezelfde techniek komt ook voor aan ile noodkist van St. Servaas te

Maa.stricht. Zeer duidelijk laten zieh aan beide schrijncn de later in ver-

schillende ceuwen aangebrachte beeiden \an de oorspronkelijke onder-

scheiden. Belangrijk is ook de St. Marcus- reliekschrijn, zoo genoemd omdat

Inj cnkel in de processien op de kruisdagen en op St. Alarkus-dag wordt
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rondgedragen. 't Is c(mi kassc van rond koper mct twaalf op geemaüleord

veld gcgravccrdc platcn, waarvan er acht tafereelen uit het leven van

den Zaligmaker, twce Abrahams offer en twee den marteldood van St.

Stephanus voorstcllen. Noemen \ve (.'indehjk nog de O. L. ^'r. kasse van

\orgiild cn geeniaillcerd koper in den vorm van ecn sarcofaag met aan

wecrszijdcn ecn hellend dak. De smallc zijden worden bekroond door

een drielobbige boog, versierd met edelsteenen cn filigraan, beneden mct

puntlijsten, die met geemaillcerde plaatjes zijn belegd. Boog en hjsten

worden do(.)r kolonetten gedragen. Boven over de smalle hjsten loopt een

gestampte, open gewerkte kam. Voor den eenen gevel troont de zegenende

ili'iland op ecn mct steenen en filigraan vcrsicrde bank, op den anderen

cvenzoo de H. Maagd. ( )p clke der twee lange zijden zijn onder gcgra-

vcerde met puntgevels ovcrhuifde drielobbige bogen apostelfiguren ge-

plaatst, die nog al bcschadigd zijn. ( )p de puntgevels staan als bekroningen

platte bollcn.

Van Hocij spoordcn de gildcbrocdcrs in ecn uurtje naar NAMEN, voor-

namelijk ter bezichtiging van de in het klooster der Zustcrs van (_). L. Vr.

bewaarde edels.meedwI';rkex. Deze zijn afkomstig uit de abdij van St.

IMaria d'Oignics, waar in de eerste helft der i;-,'^'^ eeuw HROEDER HU(JO

als een der bckwaamste goudsmedcn werkte. Er vallen hier een vijftiental

werken van hcm te bewonderen, o.a. tvi'ce groote kruisen met dubbele

dwarsarmen ; een frontaalband van een evangeliarium, waarop Hugo zieh

in niello heeft afgebecld, zijn werk aan den patroon der abdij, St. Xicolaas,

aanbiedend; reliekhouders in verschillende vormen, een kelk, waarvan vooral

de voet bewonderenswaardig werk is, cn vier heerlijk schoone philakteriums.

Hugo schijnt weinig kleur-cmails tc hebbcn aangewend. Zijn voorlicfde

was blijkbaar nii-Uo en drijfwerk.

Wat er nog aan tijd overblecf werd bcstccd aan de bezichtiging van de

tusschen 17 si en iSO; gebouwde kathedraal rn haar ouden schat, die

vecl schoons en merkwaardigs bevat.

Naar I,uik teruggekeerd besteedde het gezelschap den volgenden morgen

aan de bezichtiging der nog niet bezechte monum.enten en bcsloot dan

den toeht met ecn fcestmaal in het Grand Hotel, waarbij ook Mgr.

Schoolmcesters aanzat. Het behoeft nauwelijks te worden gezegd, dat

hulde en dank werd gebracht aan dien mcer dan voortrcffelijken gids en

aan het bestuur. Niemand zal toen hebbcn verwacht, dat deze zoo leer-

rijke en heerlijk geslaagde gildereis de laatste zou zijn, die bij leven van

den Deken en den ^'icedeken werd ondernomen.
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III.

KWIJNING \\AN HI:T (ilLDE i:n

STAKIXG ZIJNER WERKZAAMHEDEN

GOUDEN PRIESTERFEEST=
DOOD EN UITVAART VAN ZIJN STICHTER-DEKEN
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IIET JAAR i(,o8 STAAKTE HET GU.DE, na

rccds geruimon tijd een min of meer kvvijnend leven

tc hcbben geleid, zijne werkzaamlieden gelieel. ( )p de

vraag, hoe het daartoe kwam, dient hier een eerlijk

antwoord te worden gegeven. Als i*''^ secretaris van

de Broederschap gedurende bijna dertig jaren acht

ondergeteekende zieh beter dan icmand anders in staat

het te doen. — Een voorname oorzaak der langzaam zieh openbarende

kwijning was zeker deze, dat de vergaderingen steeds te Utrecht werden

gehouden, zoodat de ver van het centrum van ons land verwijderd woncnde

Icden te zelden in de gelegenheid waren ze bij te wonen. Tegen de be-

doeling van haar stichter in scheen zoo de Broederschap eene haast

exclusief Utrechtsche instelling te zijn geworden, en slonk wel daarom het

getal der buiten Utrecht en omstreken en inzonderheid der buiten het

aartsbisdom woonachtige leden gestadig. Intusschen werd toch het daar-

door vcroorzaakte nadeel minder gevoeld, zoolang het (iildc nog in de

bekende kerkelijke kunstcnaars, welke zijn Stichler in de metropool had

weten te kweeken of van eiders te doen komen, een kern van eendrachtigr

samenwerkende mannen bezat, die ijverig aan het gildeleven deelnamen,

en zoolang tevens de jonge clerus van de stad Utrecht en omstreken en

\-an het aartsbisdom gestadig nieuwe leden voor de Broederschap opleverde,

die voor haar konden en wilden werken. Maar de oogst aan zoodanige

leden werd — wel tengevolge van de hoogere eischen, welke de nieuwe

tijd aan de sociale werkzaamhcid juist \'an den jongen clerus stelt — jaar

op jaar minder. In den loop der jaren verminderden met de getalsterkte

der bedoelde kunstenaars door dood en vertrek naar eiders ook hun eens-

gezindheid en samenwerking. En zoo kon een zeer voelbare kwijning van

het gildeleven niet uitblijven.

Een tweede oorzaak en tevens symptoon van kwijning was zeker ook

het eerst onregelmatig verschijnen en na het jaar 1901 het geheele uit-

blijven der verslagen. In de sedert 1885 voor de eerste maal uitgegeven

geillustrcerde jaarverslagen hadden de gildebroeders, die zelden of nooit

vergaderingen konden bijwonen of aan kunsttochten deelnemen, een zeer

gewaardeerde vergoeding voor dat gemis ontvangen. En zoo bleven zij

aan het Gilde trouw. Hoe het dan kwam, dat de nog in iSgy vernieuwde

commissie voor het uitgeven der verslagen zoo spoedig in gebreke bleef

zieh van haar voor den bloei der Broederschap gewichtige taak te kwijten?

De reden is in 't kort deze. Bij de vernieuwing der commissie was ik op

mijn reedb vroeger gedaan en tocn herhaald verzoek als haar lid en



secretaris ontslagcn. Echter had ik op aandringen van de oude cn nieuwe

leden op mij genomcn, zelf nog te zuUen zorgen voor de spoedige iiitgave

van het eene toen nog achterstallige verslag. Ongelukkigerwijze gelukte

mij zulks tengevolge van andere werkzaamheden, die geen tütstel ge-

doogden, niet, en groeidc zog de schuld van een jaar tot eene van vier

jaren aan. Eindclijk slaagdc ik er in het jtiar igoo haar opcens af te lossen.

De cominissie had daarom toen zonder mijne medewerking haar werk

moeten beginnen. Maar intusschen was door het vertrek van een harer

leden naar het buitenland, op wien men bijzonder had gerekend (Dr. Gis-

bert Brom), en door veranderde levensomstandigheden van eenige andere

een groot gebrek aan werkkracht in haar ontstaan. Het Bestuur beproefde

toen vergeefs het aan te vullen. Oudere voor de taak geschikte gilde-

broeders konden wegens gebrek aan tijd geen medewerking toezcggen,

cn het ontbrak om de

rceds aangegeven reden

aan jonge werkkrachten,

die men had kunnen

vragen.

Een derde oorzaak van

kwijning, die ten slotte

tot volledigc staking der

werkzaamheden leidde.

was een zeer te betreu- \
ren verzwakking van het

Bestuur. De 2^'' secre-

taris, de Heer berxard
j. .\I. DE BONT, die niet

slcchts tal van jaren zijn

ambtelijkc taak met ijvcr

liad vcTvuld, maar zieh

ook menigmaal door het

houden eener lezing ver-

dienstelijk had gemaakt,

wcrd aangetast door

eene zickte, die langzaam

zijne krachten .sloopte en

in iqoB aan zijn wcrk-

zaani Icven een eindc -

maaktr. Kccd.s eenige r.KRXARD J. .\I. de BONT.
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.Ml.R. W. VAX HKUKELUM.

jarcn vüür Ikmii beyon dv vice-dckeii,

de Heer JAX t.indsen, aan eene slee-

pende en sloopende ziekte te lijden. A'an

de sticht! ng der Broederschap af in de

waarneming van zijn ambt de trouwe

en gelijkgezinde medewerker van den

deken, was hij tot dusverre na hcm wel

haar stoerste en verdicnsteHjkste werk-

kracht geweest. Man van Studie en

smaak had hij daarbij gcstadig door zijn

zeer gewaardeerde adviezcn en door

het ter beschikking stellen van zijn

prachtige kunstbibliotheek tal van gilde-

broeders en andere kunstenaars en

vrienden der kunst ten zeerste aan zieh

verplicht. Geen wonder dan ook dat

dezen hem op zijn zeventigsten verjaardag in het Aartsbisschoppelijk

Museum, waarvan hij de conservator was, een welverdiende hulde brachten.

Maar hij was toen reeds een door ziekte en ouderdom gebroken man. Een

jaar later, in lyoy, zag hij zieh door droeve omstandigheden gcnoopt

Utrecht te verlaten en zijn intrek te nemen in het St. Antoniusgesticht

te Heimond, waar hij in het volgende jaar overleed. Zoo ontvielen aan

het Bestuur kort na elkander twee zeer

verdienstelijkc krachten. Veel meer

echter dan door de ziekte cn het heen-

gaan dier twee ging het leven der

Broederschap kwijnen en stokte het

cindelijk geheel tengevolge van de

n-eds in 1904 zieh openbarende cn

gcstadig toenemende physiekc ver-

zwakking van zijn stichter en deken

Mgr. GERRIT WILLEM VAN IIEUKELUM.

Geenszins wat men een robust man
pleegt te noemen had hij zieh tot in

zijn 70*'^ jaar toch doorgaans in het

bezit eener goede gezondheid mögen

Verheugen. Wel leed iiij in de kracht

zijner jaren nu en dan aan eene kwaal,

maar hij zocht en vond daarvan telkensJ. LIXDSEX.
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door ccn kuur tc Cdrlsbad genc/.ing'. /"O had hij, sclioon teiiycr \'an lichaam,

maar buitcngemccn levendig en krachtig- van ziel, van zijn pricstcrwijding af

onverpoosd kunnen werken en strijdcn voor de verwezenlijking \-an zijn

hoogste idcaal : in het door de herstelling zijncr hierarchio wedcrgeboren

katholicke Nederland de kcrkdijk-liiurgische kunst te doen herleveii, en zulks

in aansluiting aan, en in geleidelijke verdcre ontwikkcling van die der mid-

deleeuwsche Xederlandschc \'adcrcn. Daartoe voelde hij zieh gerocpen, en

daarop richtte zieh afgczien van zijn steeds met groote toewijding ver-

richten arbeid in de zielzorg geheel zijn leven en strevcn. Daarvoor bracht

hij tijdens zijn veertigjarig verblijf te Utrecht ondcr de gestadige begun-

stiging van wijlen Z. D. H. Mons. Andreas Ignatius Schaepman met niet

genoeg te bewonderen speurzin en volharding de in het Aartsbisschoppehjk

Museum geborgen schatten van kerkehjke kunst en oudheid bijeen. Met

dat doel voor oogen wist hij zieh in de metropool te omringen met een

trits zeer bekwame en hem geHjkgezinde kerkehjke kunstenaars en stichtte

hij — om van andere ondcrnemingen hier niet te gewagen — in 1869

het St. Bernulphus-gilde. Dat was ZIJX Gilde. Niet enkcl omdat hij het

stichtte en van den beginne af zijn deken was en het bleef veertig jaren

lang, maar ook en meer nog omdat hij er zieh met al zijn rijke gaven

aan gaf, hij aan de leden leering en bezieling schonk (>n zc in eendrach-

tige samenwerking in bepaalde richting leidde. Hij was en bleef de vis

agens, impulsiva en directiva der Broederschap. Vooral de oudere leden

zullen zieh met graagte herinneren, welk een activiteit hij in alle ver-

gaderingen en op alle studiereizen aan den dag legde. Ook zullen zij niet

licht vergeten. hoe hij. schoon de gave der welsprekendheid missend, toch

ZOO vvelsprekend werd en allen mcesleepte, zoo dikwerf hij de door hem

steeds hoog gehouden beginselen verdedigde. Om het met een woord te

zeggen: De deken ging op in zijn Gilde, en het Gilde in zijn deken.

Maar juist daarom moest zijn phvsieke verzwakking, die omstreeks zijn

yo'^'^ jaar begon, minder veroorzaakt door het klimmen zijner jaren dan

wel door den tcrugkeer zijner vroegere kwaal, vanzelf tot kwijning van

het Gilde leiden. Het is toch volkomen begrijpelijk, dat hij zieh toen niet

kon inleven in de gedachte voor zijne Broederschap niet nieer te kunnen

zijn wat hij zoo lang voor haar geweest was. En zulks te minder, daar

zieh niet alleen buiten het Gilde stemmen tegen de richting verhieven,

welke hij steeds met zoo groote beslistheid en met zoo innige overtuiging

had voorgestaan. En daarom hoopte en bleef hij hopen op spoedige

herwinning zijncr krachten en wenschte hij in die verwachting telkens

de door de Statuten voorgeschreven werkzaamhcden uitgesteld te zien.
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Zoo zou dun ook de rceds aan^'ckoiuliyde, maar kort daania op zijn wensch

naar het volgende jaar verwezen reis van 1904 niet zijn doorgegaan,

indien niet eenige leden tegen dat uitstel waren opgekomen. In de twee

volgende jaren werd wel weder een reis ondernomen, waaraan hij ook,

blijkbaar ten koste van groote inspanning, weder deelnam. Maar de ver-

gaderingcn werden van 1902 af steeds zeldzamer en bleven in 1905 en

1Q06 zelfs geheel achterwege. Het veroorzaakte daarom een niet geringe

vreugde, dat er op 11 Juni van 1907 weder een algemeene vergadering

ward aangekondigd, waarin de Deken wecr als spreker zou optreden. In

zijn toen gehouden kunstbeschouwing over Claas Sluter en Claas van

der Werve nam hij de gelegenheid te baat, om opnieuw met jeugdig

vuur te pleiten voor de handhaving zijner beginselen. Maar met die ver-

gadering en de daarop gevolgde kunstreis eindigden de werkzaamheden

van het Gilde. Toen de Penningnieester en ik in 1908 den Deken voor-

stelden, dat althans een reisje van slechts een dag, naar Gouda, zou

worden ondernomen, keurde hij het eerst goed, maar pleitte kort daarna

weder voor uitstel. Het was waarlijk tragisch te zien. hoe de bij onver-

minderde geestkracht lichamelijk gestadig verzwakkende grijsaard zieh

gedurig bleef vleien met eenc hoop, die wij helaas niet konden deelen.

Wij zagen nu maar van verdere pogingen om de werkzaamheden te doen

hervatten af en lieten daarom ook de contributie niet mecr innen.

Zoo was het leven van het Gilde geheel tot stilstand gekomen, toen met

1909 het jaar was aangebroken, waarin zijn stichter den 10'''^" Augustus

zijn gouden priesterfeest hoopte te vieren. De viering daarvan kon noch

mocht beperkt blijven tot zijne hem zoo hoog waardeerende en hartelijk

liefhebbende parochie van Jr.tphaas. Want het leed geen twijfel, dat evenals

zij ook zijne talrijke over het geheele land verspreide en in het buiten-

land wonende vrienden en vereerders in dat feest een gewenschte ge-

legenheid zouden zien, om hem een sprekend bewijs van hun waardeering

en erkentelijkheid te geven. Allen vooraan de Gildebroeders, en met hen

menige leden van den Xederlandschen clerus, die hem vooral als den

grooten bevorderaar der kerkelijk-liturgische kunst hoog schatten. En op

de tweede plaats de wijde kring van mannen en vrouwen in binnen- en

buitenland, die de groote Verdiensten wisten te waardeeren, welke hij als

als stichter en directeur van het Aartsbisschoppelijk Museum en als kenner

en bevorderaar van kunst, oudheidkunde en kunstgeschiedenis in het



algemeen had verworveii. Er

diende derhalve getracht te

worden al deze vriendeii en

vereerders tot eene gemeen-

schappelijke grootsche hulde-

betuiging te vereenigen. En
hat lag voor de hand. dat

de buiten den Deken nog

overgebleven leden van het

Gildebestuur, de Penning-

nieester, pastoor Eock, de

twee Raadsleden, deken van

Rossum en W. Mengelberg,

en ik, zieh als aangevvezen

achtten, daartoe het initiatief

te ncmen. Wij traden daar-

om in Mei met elkander in

overleg. Spoedig was een

plan ontworpen, met welks

uitvoering ik mij op verzoek

der overigen gaarne belastte.

Aan de bereidwillige inede-

werking, welke mij riüm-

schoots gewerd, is het te

danken, dat ik in het begin van Juli twee vertrouwclijke circuJaires

kon verspreiden, die onderteekend waren door een reeks van invloedrijke

personen uit de twee genoemde kringen en door mij als secretaris-pcn-

ningmeester van dit tweevoudige voor een doel optredende feestcomite.

De eerste, die gezonden werd aan de gildebroeders en verschillende ons

als bijzondcre vereerders van den jubilaris bekende leden van de Xcder-

landsche geestelijkheid, droeg, behalve de mijne, de onderteekening van:

Mgr. Dr. H. J. Th. Brouwer als \'icaris-(Teneraal van Z. D. II. den Aarts-

bisschop, Ch. F. le Blanc als Secretaris van het Hoofdbestuur en J. A. S.

van Schaik als Secretaris van het Utrechtsche Diocesaan-Bestuur der

Nederlandsche St. (iregoriiis-\'ereeniging, Mgr. Dr. A. C. M. Schaepman

als Secretaris v. h. ßestuur v. h. .Vartsbisschoppelijk Museum te Utrecht

en Mgr. J. J. (iraaf als President v. h. Bestuur v. h. Bisschoppelijk Museum
te Ilaarlcm, L. A. F. X. Fock als Pcnningmecster v. h. St. Bernulphus-

gilde, Dr. Xav. Smits en J. van der Biesen, beide als leden \. h. (iilde

T 1 1 K I, G E t)EX K B(JEK
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en tevens als vcrtegenwoordigcrs van de geestelijkheid der bisdommen "s Pler-

togenbosch en Breda. De tweede, welke zieh richtte aan verdere vereerders

van den aanstaanden Jubilaris in binnen- en buitenland, was, behalve door

mij, onderteekend door: Mr. P. C. J. A. Boelens, Conscrvator v. h. Friesch

Museum te Leeuwarden, Dr. A. Bredius, oud-Directeur v. h. Mauritshuis

te 's Gravenhagc. Dr. P. J. Th. Cu\pers, Architect van 's Rijks Museum-
gebouwen te Rocrmond, Jos. ('uypers, Voorzitter v. h. lioofdbcstuur v. d.

Kath. Kunstkring >de Molior te Amsterdam, Dr. W. J. de Dompierrc de

Chaufepie, Directeur v. h. Ivnn. IV-nningkabinet te 's Gravenhage, Jhr. Mr.

J. A. Feith, Conservator v. h. (ironingsch Museum te Groningen, J. A.

Frederiks, Directeur v. h. Kunst-Nijverheidsmuseum te 's Ciravenhage,

]\Igr. J. J. (iraaf, President v. h. Bestuur v. h. Bisschoppelijk Museum te

Haarlem, F. A. Hoeffer, Directeur v. h. Geschiedkundig Museum te Zwolle,

Jan Kalf, Secretaris der Commissie tot inventariseering der Monumenten

van Kunst en Oudheid, Mej. M. de Man, Conservatrice v. h. Zeeuwsch

Museum te Middelburg, Prof. Dr. Martin, Directeur v. li. Mauritshuis

te 's Gravenhagc, W. Mengelberg, Raadslid v. h. Bestuur v. h. St. Bcr-

nulphusgilde te Utrecht, Mr. S. Muller Fzn., Directeur v. h. Stedelijk

Museum voor Oudheden te Utrecht, Mr. Dr. J. C. Overvoorde, Conservator

v. h. Stedel. Museum van Leiden en Secretaris v. d. Nederl. Oudheid-

kundigen I^ond te Leiden, Dr. A. Pit, Directeur v. h. Nederl. Museum
voor Geschiedenis en Kunst te Amsterdam, Jhr. B. W. F. van Riemsdijk,

Hoofddirecteur v. h. Rijksmuseum te Amsterdam, J. A. Roijer, Admin. b. d.

Afd. Künsten en Wetenschappen a. h. Departement v. Binnenl. Zaken te

's Gravenhage, Jhr. Mr. V. F. L. de Stuers te 's Gravenhage en H. Wigersma,

Conservator v. h. Penningkabinet v. h. Friesch Genootsch. te Leeuwarden.

Het plan, voor welks uitvoering de twee circulaires medewerking vroegen

en dit natuurlijk elke op hare, met den kring van vereerders. tot welke

zij zieh richtte, overeenkomstige wijze motivecrden, was het volgende. In

de tweede helft van Augustus zou de Jubilaris op een nader te bepalen

dag in een feestelijke vergadering te Utrecht gehuldigd worden. Daar zou

hem een gift worden aangeboden, om die volgens welgevallen te besteden

ten bäte van de hem zoo dierbare instelling, die hij voor jaren in de

Metropool ten koste van groote inspanning en aanzienlijke offers in het

belang van kunst en kunstgeschiedenis had gesticht, en die nog steeds

zooveel zorg van hem eischte, het Aartsbisschoppelijk Museum. Met die

gift zou hem tevens een album worden overhandigd bevattend de naam-

teekeningen met woonplaats van de vrienden en vereerders, die er toe

hadden bijgedragen.
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Het resultaat der verzonden circulaircs beantwoordde ten volle aan de

verwachting der ondcrtcekenaars. Er kvvameii bijdragen en naamteeke-

ningen in uit alle streken van ons land, alsmede uit Engeland, Frankrijk,

Belgie en Duitschland, waaronder van de meest befaamde autoriteiten op

het gebied van kunstgeschiedenis en oudheidkunde. Namens het Belgische

Gilde van St. Thomas en St. Lucas deden de leden van het Bestuur hun

naamteekeningen vergezeld gaan van een zeer aanzienlijke gift.

Aan drie kunstenaars uit de school van van Heukelum werd de ver-

vaardiging van het hem aan te bieden album opgedragen. Zij kweten

(lEDKNKFENNING VOOR-EN KKER/.IJDE

zieh op loffelijke wijze van hun taak. De 2 1 bladen met de naamteeke-

ningen der drie groepen van vereerders alsmede het algemeene titelblad

en de titelbladen der groepen werden ten deele door Otto Mengelberg,

ten deele door I^'rits Geuer op even zin- als kunstvolle wijze geillustreerd,

terwijl de monumentale lederen band, waarvan het middenvak der voorzijde

het wapen van den Jubilaris in miniatuur vertoont, door Hans Mengelberg

met gebruikmaking van verschillende technieken, waaronder bijzonder

opmerkelijk de eglomisse's, smaak- en luisterrijk werd versierd.

Donderdag ig Augustus 4 uur had in de met palmen versicrde groote

zaal van den huize (iude Petri aan de Kromme Nieuwegracht de huldiging

plaats. Het seizoen, de algemeene vacantietijd, was oorzaak, dat vele

vrienden en vereerders in het buitenland toefden, vandaar dat talrijke

telegrammen en brieven van verontschuldiging en huldebetuigiiig waren
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ingekdnu'n vn iii>i^- in ilt-n Icmp der plechligheici inkwamon. Aanwczig

waren o.a. Mgr. Dr. l'rouwcr, Vic.-(ien., als vertcgcnwoordiger van

Z. D. II. den Aartsbisschop, en Kan. C. V. Lc Blanc als verlegenwoordiger

van het Metropolitaan Kapittel; het Bestuur van het Aartsbisschoppelijk

Museum, een dcrtigtal oude en jonge leden van het St. Bernulphasgilde,

Mr. Dr. J. C. Overvoorde als vertegenvvoordiger van den Xederl. Oud-

heidkundigcn Bond; de Heeren Carel en J. ^^^ Begeer; de gemeente-

architcct van Nijmegen J. Weve en kap. IL v. d. Leo, neven van den

Jubilaris; baron van Wijnbcrgen Sr. uit Arnhem, zijn studiemakker in

het Seminarie Hageveld; Jhr. H. Bosch van Drakestein en Mcvrouw

Bosch van Drakestein; (i. C 1). d'Aumale baron van Hardebroek, burge-

meester van Driebergen en Rijzenburg, en voorts tal van gecstelijken

en heeren en dami^s van Utrecht en omstrekcn.

Toen de Jubilaris, door Mgr. Brouwer binnengeleid, had plaats genomen,

had ik het voorrecht hem in naam zoowel van de afwezige als van de

aanwezige door luin naamteekening in het album vertegenwoordigde

vrienden en vereerders hulde en dank te mögen betuigen. Overeenkomstig

de in de verzonden circulaires ontwikkelde overvvegingen betoogde ik

hem, waarom op de plechtige en luisterrijke viering van zijn gouden

priesterfeest in en door de parochie van Jutphaas, waarvan hij aan de

veertig jaren de ij vorige en beminde herder was geweest, noodzakelijker-

wijze nog deze huldiging van nieer algemcenen aard moest volgen, en

waarom de drie vereenigde groepen zijner dankbare vereerders gemeend

hadden hem geen passender blijk van hun erkentelijkheid te kunnen

geven dan een gift voor het door hem gestiebte Aartsbisschoppelijk

Museum, door hetwelk hij niet alleen het tegenwoordige geslacht aan

zieh had verplicht, maar zondcr twijfel ook nog de verre nageslachten

aan zieh zou verplichten. Na hem nog herinnerd te hebben aan de zog

treffende schildering, welke een zijner getrouwste vrienden, tevens een

der grootste zonen van Nederland, Dr. Schaepman onvergetelijker gedach-

tenis, bij het 25-jarig bestaan van het St. Bernulphus-Gilde van zijn

werken en streven had gegeven, eindigde ik met den wensch, dat hij de

vervulling van zijn hartewensch aangaande een waardiger en doelmatiger

huisvestiging der door hem verzamelde schatten van kerkelijke kunst en

oudheid zou mögen beleven.

Hierop bood ik den Jubilaris het album aan, dat hij met blijkbare

voldoening bezichtigde, en nam toen opnieuw het woord, om aan hem
en de vergadering mede te deelen dat zieh op initiatief van den Heer

Karel Begeer en onder voorzitterschap van den Heer Dompierre de



Chaufcpie een Commissie had g-evorind tcncinde liet fecst door een gedcnk-

penning te vereeuwigen. Voorloopig overhandigde ik den Jubilaris een

afgietsel van het door den Heer van Goor geboetseerde model. De voor-

zijde der medaille vertoont met toepasseiijke legende de voortreffelijk

geslaagde portretbuste, de keerzijde het mcoi gestileerde wapen van den

Jubilaris.

Nu nam de Jubilaris het woord en sprak ongeveer als volgt:

»Wanneer ik mij voor den gecst breng wat in de 50 jaar van mijn

priesterschap vroeger tot mij is gesproken ter waardeering van mijn

levenswcrk en daarbij voeg de nu hier weer aan mij gebrachte hulde,

wanneer ik mij dat alles voor den. geest haal. dan moet ik onwillekeurig

denken aan den hcld van Langendijks blijspel »Krclis J.ouwen«. Ik

meen (ioddank niut te lijden aan hoogmoedswaanzin, maar ook niet aan

overdreven bescheidenheid, en daarom zeg ik tot U, die hier zeker niet

zijt bijeengekomen cm mij te misleiden, wat de misleide Krelis zeide:

Als ge het allemaal zegt, moet het wel waar zijn. (Groote vroolijkheid.)

Zoo nrem ik dan de hulde, mij heden op zoo verrassende wijze door

zoovcel personen van gezag en talent gebracht, dankbaar aan. In waarheid

had ik niet durven vcrwachten wat mij vandaag te beurt is gevallen.

Van harte dank ik mijne vrienden en vereerders, die daartoe het initiatief

hebben gonomcn, en evenzeer allen, die zoo bereidwillig aan hun uit-

noodiging gevolg hebben gegeven. Niets kon mij aangenamer zijn dan

een gift ten bäte van mijn troetelkind, het Aartsbisschoppelijk Museum,

waar ik zooveel schatten van kunst en oudheid mocht bijeen brengen,

waarop mijne medebroeders in den heiligen dienst en de kunstenaars,

en niet alleen de kcrkelijke, zieh kunnen inspireeren. Want het is en

blijft mijn ovcrtuiging, dat er van de kunst onzer middeleeuwsche Vaderen

ontzaglijk veel valt te leeren. Zoo God wil, möge het mij gegeven zijn,

de overbrenging dier schatten naar een doelmatiger en waardiger gebouw

te beleven en nog eenige jaren te kunnen werken voor herleving en

bli)ei van onze nationale kcrkelijke kunst«.

Na deze door hartelijke toejuichingen onderbroken en gevolgdc, met

jeugdig vuur gesproken woorden wcrd de eerewijn rondgediend en hadden

de aanwezigen gelegenheid den Jubilaris te complimenteercn.

Tegen zes uur begon het feestmaal, waaraan met den Jubilaris ruim

dertig gasten deelnamen. Tijdens het maal kwam nog Dr. Xavier Smits

ondanks een ongesteldheid. waarvan zijn heesche stem getuigde, mede

aanzittcn. Zooals te begrijpen valt, heerschte er een zeer vroolijke toon

en werd er mcMiige toast uitgcbracht. En toen omstrecks elf uur het
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rijtuig voorkwam, waarnit'tli' du Jubilaris in gczelscliap van zijii kapclaan

Ricntjes naar Jutphaas zou rijden, safrepen de een na den ander de op de

tafel staande brandende kaarsen op en deden hem onder bot zingen van

een vroolijk lied uitgolcide tot op de Kromme Nieuwe Gracht.

Als de weldoende stralen der ondergaande zon hceft zijn gouden priestcr-

feest den körten levensavond van den stichter van ons Gilde verlicht.

Stond het weinige maanden voor het feest herhaaldelijk te vreezen, dat

hij dit niet zou beleven, na de viering daarvan herleefde hij zichtbaar,

zoodat ook zijn naaste omgeving wcer ging hopen, dat hcm nog wel

eenige jaren van vruchtbaren arbeid zouden worden vcrleend. Hij hernam

weer sommigo zijner pastorecle bezigheden, die hij te voren had moeten

staken, verdiepte zieh opnieuw m de hcm zoo dierbaar geworden Studie

van de werken der Vroegnoordnederlandsche Schilderschool en zag

gestadig naar middelen en wegen uit, om van de gemeente Utrecht voor

de huisvesting der schatten van het Aartsbisschoppelijk Museum de over-

blijfselen van het voormalige maltezerci:>X\'ENT te verkrijgen. Maar in

het voorjaar van iqio begonnen zijn krachten opnieuw zeer te slinken,

zoodat hij bij de Eerste Communie der kindcren tot niet geringe ontstel-

tenis zijner gemeente de kerk tijdens de plechtigheid moest verlaten. En
toen niet lang daarna Mr. S. ^Müller Fzn. zou kernen, om hem namens

het Gemeentebestuur van Utrecht de plannen voor te leggen, die het

had gemaakt om het oude ST. AGNIETENCOXVENT in te richten tot een

Centraal Utrechtsch ]\Iuseum, waarvan het Aartsbisschoppelijke een zelf-

standige afdecling zou uitmakcn, kon hij dien niet meer ontvangen. Toch

bleef hij ook nu nog op herstel hopen, totdat ik hem bij een mijner

wekelijksche bezoeken meende te moeten aanraden, zieh van de laatste

Sacramenten te laten voorzien. Dankbaar en met groote kalmte nam hij

dien raad aan en liet spoedig daarna den deken van het district, zijn

vriend en medekanunnik van Rossum, ontbieden. Van hem ontving hij

in tegenwoordigheid van zijn huisgenooten, de kerk- en armmeesters en

de eerwaarde zusters van het St. Franciscusgesticht met groote godsvrucht

de troostmiddelen der Kerk en richtte dan tot de aanwezigen eenige

zeer stichtendc woorden. Toen ik omstreeks een uur daarna bij hem
kwam — ik had de bediening zuUen bijwonen, maar mijn parochiaan,

die mij naar Jutphaas reed, had zieh helaas verlaat — ontving hij mij

zeer blijmoedig en prces hij (xods voorzienigheid voor al den zegen hem
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teil deel gevallen. Van toen af wcrd hij voor goed bedleijerit;', totdat hij

30 Juni omstreeks het middajTuur kalni in den Heer ontslicp.

Van de ontrocring, welke de mare van zijn dood in wijden kring teweeg

bracht, gctuigden de dagbladcn van allerlei richting en niet minder de

tallooze betuigingen van deelneming, welke de Heer Zellerhof en ik als

uitvoerders van zijn laatsten wil 00k uit het buitenland ontVingen.

De uitvaart en begrafenis had 5 Juli plaats. Na de Lauden begon te tien

nur de plechtige doodenmis. De kerk was tot in de uiterste hoeken gevuld

met de treurende parochianen en talrijke vreemden en vereerders, 00k

vele niet-katholieken, van den overledenc. In het priesterkoor knielden de

Vicaris Gcneraal, Mgr. Dr. Th. Brouwcr, de Kanunniken Mgr. Th. Roes,

Algr. Dr. A. C. M. Schaepman, J. A. S. van Schalk en C. F. le lilanc,

voorts Rlgr. J. J. Graaf, President van het Bisschoppelijk Aluseum te

Haarlem, en Mgr. B. H. KlOnne met Mag. I. A\ de Groot van Amsterdam.

Rondom de open lijkkist bevonden zieh met de leden der familie tal van

andere geestelijkcn, waaronder Dr. Xav. Smits, alsmede de architect der

kerk A. Tcpe, de architect Jos. Cuypers, kunstschilder \\'. van den Heuvel,

die het laatste portrct van den overledene, dat in dit verslag wcrd

gereproduccerd, schilderde, het Bestuur van '>de Violier< en het Gemcente-

bestuur van Jutphaas.

flet priesterkoor maakte met zijn sobere, naar de architectonische lijncn

zieh voegende rouwversiering, en het hoofdaltaar met het juist gereedge-

komen paarsche rouwcanopeum en zijn opengeslagen zijvlcugels, waarvan

de rechtsche de door l.ouis Hendri.N. geschilderde opwekking van Lazarus

voorstelt, een echt liturgischen en daarom zcer diepen indruk.

Het H. Misoffer werd opgedragen door den recds genoemden deken van

Rossum, bijgestaan door den pastoor van \'ianen M. H. Rademakcr als

presbvter assistens, den kapelaan van Jutphaas A. E. Rientjes als diaken

en den oud-kapelaan G. B. Eekwielens, pastoor te Heinoo, als subdiaken,

tervvijl als ceremoniarius de pastoor van de St. Maartenskerk te Utrecht

B. A. de Wit en als acolythen drie neven van den overledene, Studenten

in de thcologie, de twee gebroeders van der Loo en de Heer Walters,

fungeerden. Het koor zong onder leiding van zijn vroegeren directeur,

den gewezen kapelaan \an Jutphaas J. V. Kuning, op zeer verdienstelijke

wijze de Gregoriaansche zielcmis.

Xa het Evangelie beklom ik den kansel en declde na voorlezing van

epistel en evangelie der uitvaartmis eerst den slotzin van het testament

van den overledene mede, welke luidde: »Tenslotte is het mijn uitdrukke-

lijkc wensch, dat bij de uitvaart geen lijkrede zal worden gehouden. Wil
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men de geloovigen in ecn tocspraak opwekken, voor mij cen rozenhoccljo

to bidden. ik heb er vrcde mce;. Tn hct opwckkend woord, dat ik hierop

liet volgen, ging ik in aansluiting van de voorgelezen Schriftuurwoorden

uit van de christelijke hoop op een glorievolle verrijzenis, die ons ver-

biedt bij de lijkbaar onzer dierbare doodcn te treuren gelijk zij, die geen

hope hebben, herinnerde vervolgcns aan hi't zog troostvolle katholieke

leerstuk van de Gemeenschap der Heiligen, krachtens welke wij de ons

dierbare leden der Lijdcnde Kerk door gebcd en gocde werken te hulp

kunnen komen, en betoogde dan, hoe van de pricsters, wien zoo buitcn-

gemeen vele genade gegeven wordt, door den Rechter ook bijzonder

veel zal worden gevraagd. Op grond daarvan spoorde ik de gemeentenaren

aan, om hun ontslapen herder in gebed en goede werken indachtig te

zijn en te blijven, opdat hij, wiens lijk straks uit dit door hem zoo schoon

geboiiwde en getooide huis (jods grafwaarts zou worden gedragen, spoedig

de blijde boodschap mocht verncmen van te mögen binnengaan in Gods

eeuwige woon.

Vervolgens bad ik mct de gemecnte het door den overledene gcvraagde

rozenhoedje. Terwijl de uitvaartdienst werd voortgezet, droeg aan het

zijaltaar van de Veertien Noodhelpers een der oudste vrienden van den

overledene, de gewezcn pastoor van Vianen E. Geerdink, een stille

IL Mis op.

Na de absoute, die evenals de beaardiging door mij verricht werd, droe-

gen de kerk- en armmeesters het lijk van hun herder onder het gebcier

der prachtige klokken naar den zoo stemmigen doodenakker, waar het werd

bijgezet in den voor de priesters bcstcmden middelsten der grafkclders,

welke zieh bevinden onder den monumentalen gang, die de pastorie met

de kerk verbindt i). Daarna defileerden de parochianen en de schoolkin-

deren längs de grafplaats, om den overledene als een laatsten groet te

brengen.
DR. AXDR. J.-VXSEN.

1) Voor dien middelsten grafkelder is een overhuifd preekgestoelte uitgebouwd. In den

tvnipaan der overhuiving werd later door de genieenteuaren een gedenksleeu geplaatst,

in welks midden zieh een door den Heer Karel Begeer geschonken bronzen afgietsel

van het niodel der voorzijde van den gedenkpenning is aangebracht.
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HERLEVING VAN HET
SINT BERNULPHUS-GILDE

IN HET JAAR 1911.
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IN DE TWEEDE HELFT VAN MEI 191 1 werd aan de leden volgende

circulaire gezonden

:

Hooggeachte Heeren eii Aledehroeders.

Als de alleen nog overgebleven leden van het ßestuur, stellen wij U voor,

in eene Dinsdag den .^o'^"^" dezer te Utrecht te houden vergadering met
ons de al te lang onderbroken vverkzaamheden van ons Gilde te koinen

hervatten. Wij meenen door die uitnoodiging niet alleen te beantwoorden

aan Uw aller verwachting, maar tevens te voldoen aan een hartevvensch,

waarmede wijlen onze onvergetelijke Deken den .^u^'^" Juni van het \-orige

jaar de wel verdiende eeuwige rust is ingegaan. Toen hij toch in zijn

laatste levensjaren zijne hoop op herwinning zijner geslonken krachten en

op daardoor mogelijken vernieuwden arbeid ten bäte van het hem zoo

dicrbare Gilde meer en meer zag verdwijnen, troostte hij zieh met de

veel verder reikende, dat dit na zijn heengaan weldra tot nieiiw en

krachtig leven zou verrijzen.

^'oor de vervvezenlijking dier hoop is het aan de Gildebroeders, wier

wel sterk geslonken getal toch nog ruim honderd bedraagt, thans de

eerste stap te doen. Met hun pieteit jegens den ontslapen stichter

onzer Broederschap, moet hen daartoe de overtuiging nopen, dat deze

heden ten dage minstens nog even noodig is als toen zij in het leven

trad. Het is toch een zeer verblijdend, ten deele ook aan het Sint

Bernulphus-gilde te danken verschijnsel, dat zieh in den jongsten tijd

onder de Katholieken van Nederland een steeds krachtiger streven open-

baart het liturgisch leven der H. Kerk te leeren verstaah en mede te

leven. Terwijl nu voor de beoefening en bevordering der liturgische

TOOXKUXST de St. Gregoriusvereeniging met haar vele afdeelingen en tal

van andere instellingen met loffelijken en vruchtbaren ijver zorgen, is

het St. Bernulphus-gilde de eenige vereeniging in den lande, die zieh

bepaaldelijk en uitsluitend ten doel stelt, >door gezamenlijke Studie der
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christelijke kunstwerken en ouühedrn tot een grondige kcnnis van de

wäre beginselen der kerkelijke bouw-, beeldhouvv- en schilderkunst te

geraken en deze in ruinier kring te verbreiden.« Onze Broederschap komt

daarom te gemoet aan eene thans meer dan te voren gevoelde behoefte

en moet daarom ook trachten in wijder kring dan tot dusverre daaraan

te voldoen. En zulks met name onder de UEEStelijkheid van Xederland

vanwege de leiding, die deze geroepen is in zoo velerlei opzicht aan het

liturgisch leven te geven. Welke verwachting men ook eiders van ons

(filde koestert, blijkt o.a. uit hetgeen DOM WILLIBRORD VAN NIEROP O.S.l'..

onlangs in het iLiturgisch Tijdschrift« schreef: »Nog treurt Nederland

over het verscheiden van een Mgr. (r. W. van Heukelum, den ijverigen

kunstvriend, aan wiens bemoeiingen het Aartsbisschoppelijk Museum te

Utrecht zooveel verschuldigd is. Die nict tevreden, den stoot gcgeven te

hebben aan de schoonc bevveging op het gebied der christelijke kunst,

deze ook nog voor de toekomst hecft verzekerd als oprichter van het

St. Bernulphus-gilde. Terecht mag het Aartsbisdom er trotsch op gaan,

zulk een priester aan zijne geestelijkheid tot voorbeeld te kunnen stellen.«

Het eerste wat in de te houden bijeenkomst te docn valt is de verkiezing

van een geheel nieuw bestuur, daar de tijd van aftreding van onderge-

teekendcn recds lang verstreken is. Met het oog op een mogelijke aan-

zienlijke uitbreiding van het ledcntal ook buiti'n het Aartsbisdom, verdient

het wellicht aanbeveling voorloopig alleen te kiezen een Deken, een Secre-

taris en een Penningmeester.

Een tweede te behandelen punt is de vraag, of en in hoeverre de Statuten

dienen te worden gewijzigd, ten einde den werkkring van het Gilde over-

eenkomstig de zieh openbarende behoefte uit te breiden en inzonderheid aan

de geestelijken het toetreden tot de l>roederschap en het deelnemen aan

de studiereizen te vergemakkelijken. Ondergeteekenden zijn bereid daar-

omtrent hun gevoelen aan de vergadering mede te deelen. Overeenkomstig

het resultaat der gehouden bespreking zou dan het bestuur in een volgende

bijeenkomst al of niet een bepaald voorstel tot herziening der Statuten

kunnen indienen.

Op de derde plaats zou nog de vraag te overwegen zijn, of er nog dit

jaar een studiereis kan, en zoo ja, zal worden ondernomen.

De vergadering zal worden gehouden in het Restaurant »de \'ereeniging«,

Mariaplaats, en half een beginnen. Na afloop der vergadering zal er

gelegenheid zijn een gemeenschappelijken maaltijd te houden.

Wij verzoeken U dringend ter vergadering te komen en van l'w voor-
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iicnicn (laartcie kcmiis te gevcn aan ilcii eerst ondergeteekriulc tloor

opzending van strook A na invuUing van U\v naam cn na schrapping

van het laatste, zoo dit niet lu't voornemen is. Mochten er van U ver-

hindcrd zijii, dan zullcn /ij ons zeer verplichten door strook B met hun

ondertci'kcning aan hetzclfde adres tc zenden.

Du. ANDREAS JAXSKN, Julpliaap.

L. FüCK, Amersfoort.

W. MENGELBERG, Utrecht.

A. A. J. VAN ROSSUM, lienschop.

De vrrklaring op strook A luiddc: (Dndergeteekende hoopt ter vergade-

ring van 30 Islcn te komcn cn aan den maaltijd deel te nemen ; die op

strook B: ( )ndcrgeteekende, vcrhinderd de vergadering van 30 Mei bij

te wonen, betuigt zijn instemming niet de in de circukiire geuite denk-

beeiden.

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN LEDEN, GEHOUDEN
30 MEI 191 1 te Utrecht in de Societeit »De Vereeniging.<:

De vergadering, bijgewoond door 29 laden, waarvan 15 geestelijken, werd

tegcn een nur geopend en ook verder geleid door den secretaris Dr.

Andreas Jansen, die daarom zijne ambtsfanctie niet könnende vervullen

cerst den conservator van het ^Xartsbisschoppelijk Museum kapelaan A.

E. Rientjes verzecht, die hier voor hem waar te nemen, waartoe deze zieh

bereid verklaarde. Daarna de aanwezigen, mede in naam van de overige

onderteekenaren der onlangs verzonden circulaire, vvelkom heetend, deelde

hij mede, dat van de afwezige Gildebroeders er 43, waaronder 33 geeste-

lijken, door inzcnding van strook B hun instemming met de in de circu-

laire uitgesproken denkbeeiden hadden betuigd. Sommigen hunner haddcn

zelfs nog in een bijgevoegd schrijven hun hartelijke wenschen voor liet

welslagen dezer bijeenkomst geuit. Er was dus wel gebleken, dat de over-

groote meerderheid der leden de herleving van het Gilde ten zeerste

wenschte.

Vervolgens gaf de voorzitter uiting aan het gevoel van diepen weemoed,

dat zeker alle aanwezigen vervuldc, nu zij voor de eerste maal na het

overlijden van den onvergetelijken stichter en deken hunner Broederschap

bijeen waren. Tijdens diens leven hadden zij zelden of nooit zondcr hem
een vergadering gehouden of een studiereis ondernomen. Meer dan 30

jaren lang was hij de leven en richting gevende ziel van de hem zoo

dierbare Broederschap geweest, en wat hij vocir haar en voor de groote
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zaak, die zij geroepen is le bevorderen, gedaan heeft, weten niet alleen

de gildebroeders, maar weet inen ook in gchcel het katholieke Nederland

en zelfs ver buiten zijne grenzen. En juist omdat hij zieh zulk een lange

reeks van jaren zoo geheel aan haar en haar heilige zaak -had gegeven,

viel het hem, toen zijne lichamelijke krachten begonnen te slinken, zoo

zwaar van vorderen arbeid voor haar af te zien. Wij mögen dat betreuren,

omdat het Gilde hoofdzakelijk dientengevolge zijn werkzaamheden allengs

zoo goed als geheel moest staken, maar een verwijt maken wij hem er

niet van in dankbare erkentclijkheid voor al hetgeen hij voor ons en voor

de bevordering der kerkelijke kunst in Nederland heeft verriebt. Overigens

wil sprcker hier volstrekt niet gezegd hebben, dat de toestand, waarin

het (Tilde geraakte, ook niet aan andere oorzaken te wijten is. liij zelf

heeft hier een mea culpa uit te spreken. Maar tot zijn verontschuldiging

mag hij er toch vvel aan herinneren, dat van de voor jaren benoemde

commissie, die den secretaris zou bijstaan bij de uitgave der jaarverslagen,

niemand is overgebleven en het aan nieuwc jonge krachten ontbrak om
de verdwijnende leden te vervangen. Gelukkig echter heeft de penning-

meester er voor gezorgd, dat toen hij om in de circulaire aangegeven

reden het innen der contributie moest staken, de aanwezige gelden op

behoorlijke wijze beheerd werden.

In aansUiiting aan het in de circulaire gezegde betoogde spreker vervolgens,

waarom het St. Bernulphus-(iilde zijn stichter niet slechts dient te overleven,

maar ook moet trachten zijn werkkring uit te breiden, voornamelijk onder

de geestelijkheiLJ. Niemand zal ontkennen, dat deze bij het heden ten dage

onder de Katholieken van Nederland zieh steeds krachtiger openbarende

streven het liturgisch leven der H. Kerk te leeren verstaan en mede te

leven, een zeer gewichtige rol te vervullcn heeft, en dat zij daarvoor

een grondige kennis behoeft van de geschiedenis en de beginselen der

liturgische kunst.

Voor zulk een kennis kunnen bij de opleiding der priesters in de lessen

voor liturgie en kerkgeschiedenis wel de grondslagen worden gelcgd.

Maar op die grondslagen moet de jonge priester later voortbouwen, en

daarbij kan een verecniging als ons (iilde hem goede diensten bewijzen

door lezingen, onderlinge besprekingen, studiereizen, geschriften en door

den omgang met bekwame kerkelijke kunstenaars. Spreker toont in bijzon-

derheden aan, van hoeveel nut de zoo verkregen kennis voor den priester

zal zijn, als hij geroepen wordt godshuizen te bouwen, te meubileeren en

te versieren of oude gebouwen of voorwerpen van liturgische kunst voor

ondergang te behoeden, en wijst er len slotto op, dat de katholieken van
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Nederland, en inzontkThcid de priosters, zicli nict langer door velen hun-

ticr niet-katholieke medeburgers mögen laten overtreffen in belangstelling

voor en waardeering van de hecrlijkc monumenten onzer vaderlandsche

kerkelijke kunst.

Ten slotte gaf spreker een en ander ter overweging wat met hoop op

goed gevolg zou kunnen worden gedaan voor de herleving en hervorming

van de Broederschap in den aangeduiden zin. Op de eerste plaats beval

hij verlaging van contributie aan, althans voor de jonge leden der gees-

telijkheid, de kapelaans. Dan zou wel ieder jaar ons een reeks van nieuwe

leden uit hun midden brcngen en zou het Gilde niet alleen zijn inkomsten

eerder zien rijzen dan dalen, maar ook gestadig jonge krachten winnen,

die op den duur iets konden praesteeren. Daaraan vooral heeft het sedert

jaren ontbroken. Zulk een gunstige verwachting zou men te eerder mögen
koesteren, Indien er, wat spreker verder aanbeval, aan de dan over het

geheele land verspreide leden meer gelegenheid werd gegeven, om leer-

zame vergaderingen bij te vvonen. Dat zou zonder aanzicnlijke kosten

te bereiken zijn, Indien er van tijd tot tijd gewone vergaderingen werden

belegd op verschillende plaatsen, waarin dezelfde spreker hetzelfde onder-

werp behandelde en, zoo noodig, zijn lezing met lichtbeeiden toelichtte.

Die vergaderingen konden dan somwijlen o(.)k gepaard gaan met een

bezichtiging der plaatselijke monumenten van kerkelijke kunst. \'erder

zou bij het ondernemcn van gemeenschappelijke studiereizen otmoodige

weelde moetcn worden vermeden. De gezelligheid, waardoor zieh onze

gildereizen zieh steeds ook gekenmerkt hebben, zou daaronder niet in het

minst behoeven te lijden. Eindelijk wees spreker er nog op, hoe de

Broederschap niet slechts door regelmatige uitgave van jaarverslagen, maar

op den duur ook nog door andere geschriften binnen en buiten den kring

harer leden kennis en waardeering van de kerkelijke kunst zou kunnen

verspreiden. Spreker meende met het gezegde het voorstel tot herziening

der Statuten wel voldoende te hebben gemotiveerd.

Op ondubbelzinnige wijze betuigde de vergadering haar instemming, waar-

op de Heer Jan Brom, juist binnen gekomen, vroeg, hoe het in de laatste

jaren was gegaan met het beheer der finantien, en of Z. D. H. de Aarts-

bisschop kennis droeg van het plan tot herziening der Statuten. De voor-

zilter antwoordde op de eerste vraag daarover reeds te hebben gesproken,

er bijvoegende, dat het kapitaal nog ongeveer /'4000.— bedroeg, waarvan

de rente vooralsnog grootendeels benoodigd was om te voldoen aan de

verplichting van een overeenkomst, indertijd met het bestuur van het

Aartsbisschoppelijk Museum gesloten, en verklaarde ten opzichte van de
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tweede vraag, dat de Beschermhcer van het phin in kennis was gcsteld

en er zijne instcmming mede had betuigd.

Vervolgens vroeg de voorzitter, of de vergadering zieh koii vereenigen

met het in de circulaire gedane voorstel, ter verkiezing <'an een nieuw

bestuur voorloopig slechts te kiczen een dcken, een secretaris en een

penningmeestcr, opdat dan deze drie in een volgende bijeenkomst een

bepaald voorstel tot herziening der Statuten zouden indienen.

De Heer Jan Kah" achtte het om verschillende redenen beter, met de

verkiezing van nieuwe bestuursleden te wachten tot na de heTziening der

Statuten, en stelde voor, thans een commissie van vijf geestelijken, uit

ieder bisdom een, te benoemen, en aan deze en de nog overgebleven

bestuursleden op te dragen, aan de volgende vergadering een ontwerp

van herziening voor te leggen. Dit voorstel vond algemesnen bijval. De
voorzitter sloeg, daartoe aangezocht, voor, tot leden dier commissie te

benoemen : uit het aartsbisdom prof. E. A. van 1 linsbergh. uit het bisdom

Haarlem mgr. J. J. (iraaf, uit het bisdom "s Ilertogenbosch kapelaan J. M.

C. van Overbeek en uit het bisdom Jireda kapelaan J. H. M. C. Laane,

die zieh allen de benoeming lieten welgevallen. Daar er geen geestelijke

uit het bisdom Roermond aanwezig was, wcrd besloten Dr. J. C. F. H.

Schrijnen van Roermond uit te noodigen in de commissie zitting te nemen,

van wien men meende dat hij daartoe gaarne bcrcid zou zijn. Eindelijk

verzecht de voorzitter onder applaus der vergadering nog den Heer Jan

Ralf ook deel der commissie tc willen uilmaken, wat deze bereidwillig

aannam.

Daarna las de voorzitter een lieiii juist ovcrhandigd schrijven voor van

den Heer Jos. Cuj'pers, die tot zijn leedwezen verhinderd was de verga-

dering verder bij te wonen en bij bedoeld schrijven in overweging gaf,

bij de herziening der Statuten de leden ongeveer op dezelfde wijze als

dit het geval is in het Belgische St. Thomas- en St. Lucas-Gilde te split-

sen, in kunstlievende en stemhebbende leden. Bij het zieh over dit voor-

stel entspinnende debat bleek, dat men algemeen zulk een diepgaande

splitsing van leden als die van het Belgische gilde niet wenschelijk achtte,

omdat dan een groot gedeelte van hen, voor wie de Broederschap toch

voornamelijk gesticht was, te weten van de geestelijken, niet stemgerech-

tigd zou zijn. \'andaar dat de stichter van het Gilde ook van zoodanige

splitsing nooit had willen weten. De commissie zou echter kunnen over-

wegen, of het voorstel van den Heer Cuypers niet door wijziging aan-

nemelijk te maken wäre.

Op voorstel van den voorzitter wcrd eindelijk beslotcMi, ti'gen het einde
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van Juli ecn iiicuwc \orL;ackn-ins^- ti> IkhkIcii tcr behandeling van het dan

in te dienen ontwerp tot wijziging der Statuten. In die vergadering zou

dan tevens worden overlegd, op hoedanigc wijze na vaststelling der Statuten

cn hunne goedkeuring door den Beschermheer Propaganda zou worden

gemaakt voor de Broederschap, teneinde zoodoende in een derde vcrgadering

ecn flink aantal nieuwe leden te kunncn aannemen en tot definitieve

vernieuwing van het bestuur te kunncn komen. Die vergadering zou dan

wcUicht kunnen gepaaril gaaii met cen plechtige zielemis voor den over-

leden stichter en deken en een bezichtiging der nioiiumenten van kcrke-

lijke kunst van Utrecht.

Na nog uit een schrijven van Dom Willibrord van Nierop ( ). S. B. het

program te hebben voorgelezen van de Nederlandsche liturgische week,

die in de abdij van Leuven van 4 tot 8 September zou worden gehouden,

en te hebben medegedeeld, dat de president van de St. Adelberts-stichting

te Egmond-Binnen, de Abt Dom J. Delatte O. S. B., zieh voor het lid-

maatschap had opgegeven, sloot de voorzitter de zitting met den wensch,

dat de gunstige verwachting, die zij zeker bij allen had gewekt, mocht

worden vervuld, en met betuiging van dank aan de aanwezigen voor

huime opkomst en medewerking, waarna de president vau het Seminarie

Culemborg den voorzitter namens de vcrgadering dank bracht voor zijne

leiding.

VERGADERING VAN LEDEN GEHOUDEN 25 JULI te Utrecht in

het Hotel »Noord-Brabant«. Ter bijwoning dezcr vergadering waren de

leden uitgenoodigd bij een door de vier bestuursleden en de leden der

in de vergadering van 30 Mei bcnoemde commissie onderteekendc circu-

laire, welke luidde:

Ovcrccnkomstig besluit genomen in de so Mei j.l. gehouden vergadering,

waarvan het verslag hier is bijgevoegd, noodigen wij U uit ter bijwoning

cencr nieuwe vergadering, welke Dinsdag 25 Juli te i uur te LTtrecht zal

plaats hebben in het Hotel > Noord-Brabant«.

Hoofddoel dier bijeenkomst is de behandeling van het hier cveneens

bijgevoegde ontwerp tot herziening onzer Statuten, dat wij de eer zullen

hebben in te dienen. Eenige woorden ter toelichting zullen U zeker wel-

kem zijn.

De Gudc Statuten, waarop de Koninklijke Goedkeuring nooit werd gevraagd,

dienden tevens als huishoudelijk reglcment, Daar het wenschelijk scheen,

op de herziene Statuten de K. G. te vragen, en deze, eenmaal verkrcgen,

bij elke wijziging opnieuw moct worden aangevraagd, alsmede om andere
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licht te bcvroedcn redencn bcsloten wij, in de nieuwe Statuten alleen het

mecst noodzakclijkc en hct minst aan wijziginß- ondcrhevige op te nemcn

en al het overige wat regehng bchoeft bij huishoudehjk reglemcnt te

regelen. Voornamelijk daardoor werd het nog al aanzienlijk verschil ver-

oorzaakt tusschen de thans ontworpen Statuten en de oude, die wij daar-

naast Heten afdrukken.

In art. i en 2 van ons ontwerp Statuten hebben wij ovcreenkomstig de

in de vergadering van 30 Mei geuite wenschen getracht, doel en mid-

delen wat nader te omschrijven dan de oude Statuten deden. Inzonderheid

lieten wij meer uitkomcn, vv'elk gedeekc der liturgische kunst onze liroe-

derschap voornamelijk tracht te bevorderen en onder welken stand zij

dat op de eerste plaats wcnscht te doen.

In art. 3 is de voornaamste der voorgestelde wijzigingcn de splitsing in

Stemgerechtigde en Belangstellende ledeii, waarmede wij ecnigermate

tegemoet komcn aan hct door den hecr Jos. Cuypers gcopperde denk-

beeld. Wij stellen zulk een splitsing voor, omdat hct kan \-oorkonien. dat

onze Broederschap gevraagd wordt om advics of uitspraak omtrent ccn

of andere kwestie van liturgische kunst. Indien in zoodanig geval alleen

de geestelijken en die lecken, die praktijk of theorie der kunst beoefenen,

deelnemen aan de stemming, zal de uitspraak de gewenschte waarde

hcbbcn.

De wijziging van art. 5 hecft ten doel, om bij eventueele groote uit-

breiding onzer broederschap het bestuur dienoverecnkomstig te versterken

en daarin ieder bisdom, zoo mogelijk door een geestelijke, te doen ver-

tagenwoordigon.

In art. 6 beoogt al. i de verwezenlijking van een in de vergadering van

30 Mei door den voorzitter ontvouwde denkbeeld. Tot dusverre werden

gewone vergaderingen alleen te Utrecht gehouden, zoodat ver afwonendc

leden zelden in de gelegenhcid waren die bij te wonen. Bij flinke uit-

breiding van het ledental in het geheele land maakt de bedoelde bepaling

het mogelijk d.it dit anders wnrdt.

Ter toelichting van de Statuten zal het gezegde voldoende zijn. Ilet huis-

houdehjk reglement behoeft geen toelichting.

Wie van U wijzigingen van de twee ontwerpen wenschen voor te stellen,

gelieven die minstens vijf dagcn voor de aanstaande vergadering bij den

eerstondergeteekendc van de bestuursleden in te zenden.

Wij noodigen U allen dringend uit. de vergadering te konien hij wonen.

Dit is gewenscht 00k vanwege de besprekingen over de later te houden

vergadering, die dienen moet om de l'roederschap voor goed te consti-
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tuecren en propagande voor haar te maken. Wie intusschen verhindere!

zijn t"-" komen, kunnen door invuUing van strook'B hun instemming met

de ontwerpen betuigen.

Dr. Jansen opende de vergadering met een hartehjk woord van weikom

aan de 27 aanwezigen cn dcelde mede, dat van 43 leden, die verhinderd

waren, betuigingen van instemming waren ingekomen, een verbhjdend

bewijs. dat hct St. Bernulphus-gikle uit zijn kingiUirige sluiincring tot

nieuvv en krachtig leven gaat ontwaken.

Terstond werd nu overgegaan tot de artikelsgcwijze behandeling van hct

rondgezonden ontwerp Statuten cn hui.shoudehjk reglement. Opgrond van

amendementen door afwezigen ingczonden of door aanwezigen voorgesteld

en van de gehouden besprekingen werden enkele artikelen eenigermate

gewijzigd, waarna hct geheele ontwerp met algemeene stemmen werd

aangenomcn als volgt:

I. STATUTEN.
I. Doel. De Broederschap, naar haar BeschermheiHge »St. Bernulphus-

Gilde« genaamd, opgericht 28 November i86g te Utrecht en aldaar

gevestigd, wordt opnieuw aangegaan voor den tijd van 29 jaren, te

rekenen van de dagteekening der Koninkhjke Goedkeuring.

Zij stelt zieh ten doel te bevorderen den bloei der hedendaagsche en den

eerbied voor de oude liturgische kunst, en wel hoofdzakelijk in zooverre

deze godshuizen heeft of had te bouwen, te meubelen en te versieren.

Middelen. 2. Ten einde onder de geestelijkheid van Nederland op de

cerste. cn onder de kunstcnaars op de twcede plaats en voorts onder de

ontwikkelde lecken de liturgische kunst en haar bcginsclen te doen ceren,

houdt zij vergaderingen, onderneemt zij studiereizen, verspreidt zij ge-

schriften en zoekt zij samenwerking met aanverwante vereenigingen en

instellingen.

Leden. 3. De Broederschap bestaat uit Stemgcrechtigde, BelangstcUende,

Correspondeerende, Eere- en Beschermende leden.

Stemgcrechtigde leden zijn:

a. R. K. (Tcestelijken, die zieh voor dit lidmaatschap bij het Bcstuur

aanmelden

;

b. R. K. Teeken, die praktijk of theorie der kunst beoefenen en in een

vergadering door de meerderheid zijn aangenomen.

Belangstellende leden zijn zij, die door het Bestuur als zoodanig zijn aan-

genomen.

Correspondeerende leden worden door het Bestuur benoemd.
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De Eere- en Beschcrniende Icden worden op voordracht van het Ijestuur

bij mcerderheid van stemmen in een \'ergadering benoemd.

Hot lidmaatschap eindigt:

a. door opzegging, welke schriftclijk moet geschieden vuör het bcgin van

het vereenigingsjaar

;

b. door vervallenverklaring op voordracht van het Bestuur door de mcer-

derheid eener vergadering.

G eldm iddelen. 4. De geldmiddelcn bestaan uit jaarhjksche contributien

der leden, erfstelHngen, legaten, schenkingen en toevalHge baten.

Bestuur. ^=i. Het Bestuur wordt gekozen uit Stemgerechtigde leden en

bestaat uit ten minste zeven leden. De meerderheid, waaronder de Deken,

moeten geestelijken zijn.

Jaarlijks treden twee leden af volgens op tc maken rooster. Zij zijn ter-

stond herkiesbaar.

V ergaderin ge n. 6. Vcrgaderingen worden gehouden waar en zoo

dikwerf het Bestuur dit noodig acht.

Jaarlijks wordt eene Algemeene \'ergadering gehouden op of omtrent

den feestdag van den Beschermheilige, 14 Juli. Bij deze gelegenheid wordt

eene H. Mis opgedragen voor de levende en overledcn gildebroeders.

Op deze vergadering wordt verslag gedaan van den toestand en tlc werk-

zaamheden van het Gilde, geeft de Penningmeestcr rekening en verant-

Vv'oording van zijn beheer en heeft de bestuursvcrkiezing plaats.

Bes eher m beer. 7. De Aartsbisschop van Utrecht is Beschermheer der

Broederschap.

Als kerkelijk Hoofd der vestigingsplaats is hem voorbehoudcn, het P>estuur

te bevestigen, eventucele wijziging der Statuten goed te kcuren of te ver-

werpen en bij onverhoople geschillen te beslissen. De Broederschap zal

niet voortbestaan noch ontbonden worden, tenzij met zijne goedkeuring.

Vereenigingsjaar. H. Het vereenigingsjaar loopt van 1 Juli tot 30 Juni.

Slotbepali n gen. g. Voorstellen tot wijziging der Statuten kunnen niet

in behandeling worden genomen, tenzij in een vergadering, waartoe de

Stemgerechtigde leden minstens twee weken te voren onder mededeeling

dier voorstellen zijn opgeroepcn. Wijzigingcn kuiuicn slechts worden aan-

genomen met een meerderheid van twee derden der uitgebrachte stenunen.

In geval van ontbinding der Broederschap zullen de kapitaleri, meubelen,

boeken, in een woord, alles wat op eenige wijze haar eigendom is, aan

het Aartsbisdom Utrecht vervallen ten bäte van hv\. .\artsbisschoppelijk

Museum.

Rechten en \crpliehtingen \an het l'n-stuur vn van de leden, voor zoover

104



cli<' iiict in dt- Statuten omsrhrcven zijn, en al wat vorder reyelini;' bchoeft,

worden vastgcsteld bij 1 luislioudelijk Reglement, waarvan gecn bepaling

in strijd mag zijn met de Statuten.

II. IIUISHOUDEJ.iJK REGLEMENT.
Lcdcn. I. Wie Stemgerechtigd, Belangstellend of Correspondeerend Lid

vvcnscht to worden, dient daartoe een schriftelijke aanvraag in bij liet

liestuur.

;;. In de eer.ste op hun aanvraag volgende vergadering worden de can-

didaten voor het Stemgerechtigd lidmaatschap, indien zij geestelijken zijn,

als leden geproclameerd, indien zij leekcn zijn, na mcdedeeling van hun

candidatuur in de Agenda geballoteerd.

3. Belangstellende en Correspondeerende Leden worden als zoodanig in

een vergadering geproclameerd, nadat het Bestuur in een te voren ge-

houden zitting tot hun aanneming heeft beslotcn.

Jaarlijkschc contributie. 4. De jaarlijksche contributie bcdraagt voor

Kapelaans en Assistenten een, voor de ovcrige Stemgerechtigde, alsmedc

voor de Bclangstellende Leden drie, voor de Correspondeerende Leden

twee gülden.

Allen, 00k de Eere- cn Beschermende Leden, ontvangen de jaarverslagen.

Bestuur. 5. Het Bestuur bestaat uit een Deken, Vice-Deken, Penning-

meester, Eersten en Tweeden Secretaris en twee of meerdere, doch altijd

in even getal, Raadsleden.

6. De tot Bcstuursleden gekozenen verdeelen en regelen onderling de

ambten en werkzaamhedcn. De Deken echter wordt als zoodanig recht-

streeks door de Algemeene Vergadering gekozen. Met den Deken vormcn

twee uit en door het Bestuur te kiezen leden het Dagelijksch Bestuur.

7. De Deken leidt zoowcl de vergadcringen van Leden als de zittingcn

van het Bestuur.

8. De Vice-Deken treedt bij ontstentenis van den Deken in al diens

rechten en plichten.

9. De Pcnningmeester voert het geldelijk behccr en is gehoudcn aan clk

der Bestuursleden op verlangen inzage der boeken te verleenen. Hij be-

legt de fondsen der Broederschap overeenkomstig aanwijzing van het

Dagelijksch Bestuur. Na de rekening en verantwoording, die hij in de

Algemeene Vergadering doet van zijn beheer over het afgeloopen jaar,

worden boeken, bescheiden en kas nagezien door een voor dat doel te

benoemen Commissie van twee Stemgerechtigde leden, die aan de ver-

gadering verslag tiitbrengt van haar bevinding.
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10. De Eerste Sccretaris, tevens Archivaris, zorgt voor het geregeld bij-

houden van de ledenlijst, houdt van alle vergaderingen notulen. die in

de eerstvolgcndc vergadering worden vastgesteld, voert de bricfwisseling,

bewaart het Archief en brengt in de Algemeene Vergadering het jaar-

verslag uit.

11. De Tweede Secretaris Staat den Eersten Secretaris bij en vervangt

hem ZOO noodig.

12. Het Bestuur vergadert minstens tweemaal per jaar.

Desverlangd ontvangen de Bestuursleden \crgoeding van reis- en verblijf-

kosten door hunne zittingen vcroorzaakt.

i,v \'er gaderi n gen en Studiereizen. De oproepingen voor de

dewone \'ergaderingen moeten minstens veertien, die voor de Algemeene

\'ergadering en de Studiereizen minstens dertig dagen te voren worden

verzond(Mi met vermelding van de onderwerpen, die behandeld zullen

worden. De Algemeene Vergadering wordt, zoo zij niet gepaard gaat

met een Studiereis, te Utrecht gehouden.

14. leder litl is bevoegd voorstelleii te doen, doch cm op de ^Vgenda

geplaatst te worden is het noodig, dat een voorstel het Secretariaat bereikt

minstens een week v<jc')r de vergadering.

15. Over andere onderwerpen dan bij de oproeping vermelde mag geen

besluit worden genomen, tenzij de vergadering bij meerderheid van min-

stens twee derden de behandeling van een onderwerp spoedeischend ver-

klaart. Dit met inachtneming van het bepaalde bij art. 7 der Statuten.

16. Beskiiten worden behoudens het bij art. 9 al. i der Statuten bepaalde

genomen bij meerderheid van stemmen. Bij stemmingeii over personen

zullen zij gekozen zijn, die de meeste stemmen hebben vcrkregen, mits

dit aantal de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen bedraagt.

Wordt bij een stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan

heeft een nieuwe vrije stemming plaats. Ontstaat ook bij deze stemming

geen volstrekte meerderheid, dan heeft herstcmming plaats tusschen hen,

die de meeste stemmen verkregen hebben, in dier vocge, dat hun aantal

het dubbel bedraagt der nog te bezetten plaatsen.

17. Bij staking der stemmen over zaken wordt in een volgende vergade-

ring een tweede stemming gehouden. Staken de stemmen nogmaals, dan

beslist de Deken, of bij zijn ontstentenis de Vice-Deken.

18. Over zaken wordt mondeling gcstemd, tenzij de vergadering anders

beslist. De stemming over personen geschiedt schriftelijk.

19. Slo tbepal i n g. In gevallen, waarin dit Reglement niet voorziet,

besli.st het Dagelijksch Bestuur.
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In de blijdr vorwachtiiiy, dat de nu \'oUrokken herziening der Statuten

het uitgangspunt zou worden van cen nieuw en \ ruchtbaar leven van het

(lüde, bedankte de voorzitter de aanwezigen, en inzonderheid de leden

der commissie voor de door hcn verleende medewerking en stclde hij voor,

in den loop van September, en daarom. wijl de maand Juli reeds ten

einde ging, tegen een bepaling van art. 6 der Statuten in, voor het eerst

weer een Jaarlijksclie vVlgemeene Vergadering te houden, en wel dezen

keer in de zetelstad der Broederschap. Dan toch zou met die vergadering,

welker hoofdtaak zou zijn, het nieuwe bestuur te kiezen, een bezoek van

de kerkclijke monumenten der aloude bisschopstad en van het Aartsbis-

schoppelijk Museum, en wellicht ook van de terecht befaamde schep-

ping van den stichter der Broederschap en de door hem bezielde kunste-

naars, de St. Nicolaas-kerk te Jutphaas, gepaard kunnen gaan. Te voren

zouden Statuten en Huishoudelijk Reglement in wijden kring worden ver-

spreid, om aan geestelijken en aan R. K. leeken, die praktijk of theorie

der kunst beoefenen, gelcgenheid te geven, om m(>t inachtneming van

art. 3 a en h der Statuten in de te houden Algemeene Vergadering als

Stemgerechtigde leden te worden geproclameerd of aangenomen. Nadat

de vergaderden hiermede hun volle instemming hadden betuigd, werd

de zitting door den voorzitter gesloten met het gebruikelijk gebed.
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AARl.lJKSCHE ALGEMEENE VERGADERING
EN BEZOEK AAN UTRECHT EN JUTPHAAS,
DOXDERDAG EX VRTJDAG 28 EN 29 SEP-
TEMBP^R igii. Alvorens dcze bijeenkomst werd

uitgeschreven, waren volgens het in de vergadering-

van 25 Juli beslotene Statuten en Huishoudelijk Regle-

ment, vergezeld van een uitnoodiging om tot de

Brocderschap toe te treden, in wijden kring verspreid geworden, waarvan

het verblijdend resultaat was, dat 146 geestelijken en 16 leeken hun

verlangen te kennen gaven slemgerechtigde leden te worden. Nadat over

de laatstgenoeniden schriftelijke ballotage had plaats gehad, welke gunstig

voor hen uitviel, werd in het begin van September met het program der

vergadering de thans 241 namen teilende lijst der slemgerechtigde leden

verzonden.

Dondcrdag 10 uur droeg Mgr. J. J. Graaf in de Utrcchtsche Kathedraal

een rcquiem-mis op voor den stichter en cersten dekcn en de andere

ontslapen leden van het Gilde. Toen de omstreeks dertig leden uit Utrecht

en de nabijheid van Utrecht, die haar haddcn kunnen bijwonen, tegen

elf uur in den tuin van Buitenlust « in de Maliebaan kwamen, \(inden

zij daar of zagen zij daar weldra nog een zeventigtal medebroeders aan-

komen.

Na een gezellig half uurtje, dat gelegenheid gaf oude kennissen te be-

groeten en nieuwe aan te winnen, begon in de groote zaal de vergadering.

Zij werd geleid door Mgr. Dr. Jansen, die haar met gebed opende, een

hartelijk welkom toeriep aan de in zoo grooten getalc van heinde en

verre gekomen oude en nieuwe leden, van de oude inzonderheid aan de

twee oudste en meest verdienstelijke, Mgr. Graaf en den .>x\ltmeister«

W. Mengelberg, en zijn vreugde betuigde over de aanwezigheid van

Mgr. Dr. Brouwer, den vertegenwoordiger van Z. D. H. den Bescherm-

heer, en van het eerelid Prof. Magister de Groot van Amsterdam.

Dan wijzend op de voor het oogenblik reeds zeer bevredigende ver-

meerdering van het ledental, hetwelk nog nooit zoo groot geweest was,

en op de omstandigheid, dat nu alle bisdommen van Nederland door

geestelijken en kunstenaars bereids flink vertegenwoordigd waren, meende

spreker de stellige hoop te mögen koesteren, dat het Gilde voortaan in

wijder kring en met meer succes dan tot dusverre zou kunnen werken

aan de verwezenlijking van het hooge doel, waarvoor Mgr. van Heukelum
het had gesiicht. Na nog in groote trekken diens levensideaal en levens-

werk te hebben geschilderd, waarvan de aanwezigen, die den tocht van
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morgen zoudi'n meemakcn, in de St. Nicolaaskerk van Jutphaas als cen

afspiegeling zouden zien, stelt spreker voor over te gaan tot het eigenlijke

doel dezer bijeenkonist, de verkiezing van een nieuw bcstuur.

Volgens art. 6 II. R. moest eerst de DEKEN rechtstreeks als zoodanig

worden gekozen. De uitslag der stemming was, dat met overgroote

nieerderheid de opvolger van Mgr. van Heukelum als Pastoor van Jutphaas

tot zijn opvolger als Deken werd gekozen. De gekozene betuigde zijn

dank voor het in hein gestelde vertrouwen en verklaarde zieh bereid het

ambt te aanvaarden, (ifschoon hij zeer goed wist. met zijn voorganger in

begaafdheid en künde zelfs niet in de verte te kunnen worden vergeleken.

Als opvolger van een baanbreker behoefde hij toch zelf geen baanbreker

te zijn. Hij rekende op de medewerking zijner medebroeders, onder welke

zieh thans zoo talrijke nieuwe, veel belovende jonge krachten bevonden.

Daarom hoopte hij binnen een niet ver verwijderd tijdstip tot een hunner

te kunnen zeggen:

5 Sohn, hier hast du meinen Speer,

Meinem Arm ward er zu schwer«.

Voor de verkiezing der vordere bestuurslcdcn, die volgens het genoemde

art. H. R. ambten cn werkzaamheden onderling moeten verdeelen, stelt

de Deken voor hun getal op tien te bepalen, waarvan dan drie lecken

zouden zijn. Dan toch zou in het uit elf laden bestaande bestuur naast

de \-ijf functionarissen een voldoende aantal raadsleden aanwezig zijn tcr

vertegenwoordiging van elk bisdom door cen geestelijke. Xadat men dit

had goedgevonden, sloeg de Deken op verzoek der vergadering voor

elk te kiezen besluurslid twee candidaten voor. over welke dan gestemd

werd door de van het bisdom, waartoe zij behoorden, aanwezige stemge-

rechtigde leden. De uitslag was, dat gekozen werden

:

A. J. M. van Dijck. kap.. llelvoirt.

L. A. F. X. Fock, past., Amersfoort.

Mr. L. van Gorkom . . 's liertogenbosch.

Mgr. J. J. (iraaf . . . Overveen.

C. Hartman, directeur . Rijsenburg.

J. H. C. M. Laane, kap., Breda.

Jan Kalf 's Gravenhage.

W. Mengelberg . . . Utrecht.

A. E. Rientjes, kap. . . Utrecht.

Dr. J. Schrijnen, prof. . Roermond.
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Hiermodo liad do vcrgadering haar taak volbracht. Na de aanwezigen

bedankt le hebben voor de verleende eetidrachtigc mcdewerking en te

hcbben meegedeeld, dat de Heer Jan Kalf zieh bereid had verklaard,

het gczelschap bij liet bezoek aan den Dom en de St. Pieterskerk te

leiden, sloot de deken de zitting.

Na zieh door een flink ontbijt voor hun studietocht te hebben gesterkt,

begavcn zieh de gildebroeders naar Utreehts vermaarden Dom. waar nog

eenige inmiddels aangekomen broedcrs en een zestal Icden der R. K.

Studentenvereeniging Veritas hen wachtten. Ter voorloopige orienteering

leidde de heer Kalf hen eerst langzaam over het Domplein en rondom en

door de hoofdkerk van ons land, die gelijk de Rijks- en Gemeente-archivaris

te Utrecht, de heer Mr. S. Muller Fz., zeker een harer beste kenners,

niet lang geleden schreef '), tegelijk de gruwelijkst bedorven tempel van

gehcel Ncderland moet heeten. (jeen wonder derhalve, dat vooral zij, die

dit grootsche monument van het geloof onzer middeleeuwsche X'aderen

voor de eerste maal zagen en betraden, zichtbaar door een kille huivering

overvallen werden. Ternauwernood toch voltooid en reeds door de beeld-

stormers op gruwelijke wijze ontheiligd en ontluisterd, van zijn oor-

spronkelijke bestemming vervreemd en voor de nieuwe door een afzichtelijk

caroussel, dat het inwendig doorzicht onmogelijk maakt, misvormd, door

de eeuwen gehavend, door de hoos van i Augustus 1674 voor bijna de

helft verwoest en daarvoor en daarna schandelijk verwaarloosd en ver-

slonst, wekt de St. Maartenskerk in haar tegenwoordigen Staat onvermij-

delijk vooral in hen, die het geloof, hetwelk haar schiep, belijden, telkens

een gevoel van ijzing en ergernis, dat zij met geweld moeten bedwingen,

om wat er van haar behouden bleef te kunnen waardeeren en bewonderen.

In de zuidelijke helft van het kruisschip vereenigde onze leidsman zijn

leergierig gevolg om zieh voor een daar opgehangen grooten plattegrond

van den Gothischen Dom in zwart met daarin in rood dien van zijn

Romaanschen voorganger. ]\Iet behulp daarvan verhaalde en demonstreerde

hij ons op de hem eigen vloeiende en duidelijke wijze in groote trekken

de geschiedenis van den Gothischen bouw, voor zoover die in den jongsten

tijd op grond van eigen onderzoekingen en die van anderen uit vroeger

en later tijd voornamelijk werd vastgesteld door den geleerden Utrecht-

') In zijn straks te noemen werk.



sehen archivaris Mr. Mullor en den beer F. J. Xieuwenhuis, die sedert tal

van jaren met niet minder toewijding dan beleid cn zaakkennis de

herstellingswerken leidt. ') Aan de welvvillendheid van laatstgenoemde

is het te danken, dat wij liet verslag van ons bezoek kunnen verduidelijken

door de zes plattegrondschetsen, w^aarin hij de wnrdingsgeschicdenis van

het grootsche monumcnt heeft afgebeeld.

De heer Kalf begon zijn betoog met cen beknopt overzicht van de ge-

beurtenissen, welke voor de geschiedenis van den tegenwoordigen Dom van

beteekcnis zijn. Het hart van het oude »Traicctum Sacrum«- omvatte een

terrein van drie tot vier morgen, oostwaarts omsloten door de Nieuwe-, vvest-

waarts door de Oudegracht, in het zuiden palend aan de Ilamburgerstraat

en in het noorden aan het Oude-kerkhof. In 695 in den ouden bürg Trecht

gekomen bouwde St. Willebrord eerst op de ruines van de ten tijde van

den Frankischen koning Dagobert (628— 638) gestichte, spoedig daarna

door de heidensche Friezen verwoeste kleine St. Thomaskapel eene nieuwe,

die hij aan het H. Kruis wijdde, en na zijn wijding tot bisschop der

Friezen daarnaast zuidwaarts zijn groote St. Salvator-kathodraal, eerlang

aan St. Riaarten gewijd. Toen omstreeks 857 de bürg Trecht door de

Noormannen verwoest wcrd, vluchttc de bisschop eerst naar St. ( )dilienberg

en vestigde zieh later te Deventer. Vijftig jaren lang was de St. Maartens-

kerk een bouwval, zoodat bisschop Balderik, toen hij kort voor q2r) zijn

zetcl opnieuw te Utreclit ve^stigde, het doelmatiger achtte, om in plaats

van de zwaar beschadigde kathedraal, die om tijdelijk dienst te doen

siecht eenigzins herstcld zal zijn, ten noorden daarvan cen nieuwe, 00k

aan St. Maarten gewijde, te bouwen, die 944 reeds in gebruik, maar zeker

nog niet voltooid was. Ofschoon toen vertaten werd de oude kathedraal

toch weder tot luister gebracht, doordat de vrome bisschop St. Ansfrid

(944— loio) er een nieuw kapittel aan verbond. Dientengevolge bleef zij,

eerst onder het patronaat van de Moedcr (iods. later onder dat van den

1) In Dl. 46 van de liOUWKUNDII'.i; IÜJDKAC.K.N DKU i\IAATSCII.\I'I'lJ tot niCVORUKRINC

DKR BOl'WKr.N'ST, 36—47, sclireet de heer nieuwenhuis zijn belant;ryke .Studie DK iio.M

TU UTKi-;cnT, (><)k afzonderlijk uitgefjeven 's GraveuhaKe 1902. mr. mui.i.kr hoopte

voor jaren, in sanieiuverking niet de heer Nieuwenhuis eens een uitvoerige geschiedenis

van den Uoni en zijn kapittel tot stand te zullen brengen, maar heeft helaas dat

groote plan nioelen opgeven. Echter verscheen toch in 1906 op initiatief van den heer

OOSTiloiCK het prachtwtrk liK dom van utrkchT. Dertig plalen niet tekst van .mr. s.

MUr.l.HR FZ., uitgave der Hiriiia G. H. E. Hreyer {.\. Oosthoek) te l'trecht. Deze tekst,

een beknopte geschiedenis van den CSothischen Dom, vat op niagistralc wijze de zekere

re.Hiiltaten saaiii van al de tot iliisverre iiigestclde onderzoekingen.
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Goddelijkt'ii \'erlosser, gcdurende ile gehecle middeleeiuven als tweede

ka[iittclkork voortbestaaii en hectte zij al dien tijd in den volksmond de

( >udmuiistcr. Zij werd helaas tijdens Leycester's bcstuur in 1587 afge-

broken. De nieuwe kathcdraal werd door bisschop Adelbold voltooid, die

haar in 1023 wijdde. ') Herhaaldelijk is de Dom van Adelbold door branden

geteisterd, waarvan de laatste, in 1253, de ergste was cn tot het plan

leidde, om een geheel nieuwe grootschere kerk te bouwen in den toen

alom veldwinncnden Gothischen stijl.

In schets l hceft de heer Nieinvenhuis zeer zeker tonnaastenbij juist

ligging en plattegrond in 1253 van den fJudmunstcr en den Romaanschen

Dom van Adelbold met liun bijgeboLUven, alsmede van de H. Kruiskapel

afgebeeld. um de geschiedenis van het >opus novum«, d.i. van den bouw
der (xothische kathedraal, te kimnen volgen, is het van bijzonder belang

te leiten op de scheidingslijn tusschen de terreinen van den Oudmunster

en den Romaanschen Dom (r) en tcvens te weten, dat het terrein van den

Oudmunster zuidwaarts paalde aan de St. Paulusabdij en noordwaarts

aan het Bisschopshof.

In 1234 legde de bisschop Henric van Vianden (1249— 1267) met groote

plechtigheid den eerstcn steen voor het »nieuwe werk«. Volgens Mr.

Muller was dit slechts een demonstratie, wijl reeds een jaar na de ramp,

die blijkens bisschoppelijke charters van 1253 de gebouwen op het Dom-
plein tot ruines had gemaakt, onmogelijk de fondsen voor een groote

bouwonderneming bijeen kunnen zijn geweest. Men zou daarom naast den

demonstratieven steen achter het oude koor de beschadigde kathedraal

hersteld en weder tijdclijk in gebruik genomen hebben. De heer Nieuwen-

huis echter meent, dat men begon met het geheele Romaansche koor

tot aan het dwarsschip af te brcken en toen terstond het nieuwe koor,

d.w.z. vermoedelijk alleen het rondkoor met den kapellenkrans, optrok,

terwijl men het daarbij behoorende kleine stukje middenlantaarn, wel ter

hoogte van den kapellenkrans tijdelijk afdekte. De ervaren architect staaft

zijn meening voornamelijk met twee argumenten van bouwkundigen aard.

Het eerste is, dat er zulk een ingrijpend verschil tusschen den bouw-

kundigen vorm \'an de koorsluitinaf en dien van het lanekoor valt waar

') Over deze kathedraal sclireef Mr. Muller in het .\RCHIEF vooR DE GESCH. v.\N HET
.A.\RTSB. UTRECHT, Dl. XXV, 21— 37, het voortreffelijk arlikel DE ST. sai,v.\torskerk TE
UTRECHT, eeiie Merovingische Kathedraal, met een naschrift, en in Dl. XXVIII, 114— 120,

onder den titel bisschop .\delbold's dom nog een tweede, waar hij op grond van een

later gevonden minder geschonden exemplaar vati het zegel der 5 Utrechtsche kapittels

de in het eerste artikel gegeven restauratieschets der kerk eenigzins wijzigt.
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te nemeii. dat nien bcslist cen verschil in bouwpcriode moet aafincmen.

Het tweede en nog mecr afdoende argument zict de heer Nieuweiihuis

in de grootere breedte, die hct langkoor heefl gekregen, 40 Utrechtsche

voet, tegenover de 37' ;>
van het rondkoor. Bij gelijktijdigen bouw toch

zou voor een dergelijke onregelmatigheid geen enkele reden aanwezig zijn

geweest. Het zijn, gelijk men ziet, deugdelijke argumenten, die voor elke der

twee clkandcr uitsluitende onderstellingen pleiten. Maar zij pleiten tezamen,

naar hct den verslaggever voorkomt, voor eene derde, welke eigonlijk

reeds in die van den heer Muller ligt opgesloten. Aan het leggen van

den eersten steen moet toch wel naar middelecuwsch en hedendaagsch

gebruik het leggen der grondslagen zijn voorafgegaan, wel niet van hct

geheele koor, inaar zcker van het rondkoor niet zijn kapellenkrans. Daar-

voor konden ook zclfs in 1254 wel de middclen gevonden worden en

behoefde men buitendien het Romaansche koor behahe wellicht de

afsluiting der zijschepen nog niet af tc breken. Xcmcn wij nu eenerzijds

aan, dat het in het genoemde jaar bij den demonstratieven eersten stcen

(op de fundeering van het rondkoor) bleef, en houden wij andcrzijds

rekening met het feit, dat de opvolger van Henric van Manden, de

zwakke elect Jan van Nassau (1267— ugo), er zieh in eene oorkonde van

1288 op beroemt, de fundator« der nieuwe kerk te heetcn '1, dan valt

het verschil in breedte en bouwvormen tusschen het rondkoor en het

langkoor goed te verklaren. Daar de genoemde elect in het door zijn

voorganger gevormde bouwfonds, dat op grooten voet was ingericht en

zelfs een eigen zegel voerde, zeker voldoende middelen aanwezig vond,

om hct rondkoor op te trckken, ging hij spoedig daartoe over en moet

hij het blijkens de genoemde akte in 1488 voltooid hebben. Bouwend op

de door Hendrik van Manden in 1254 gelegde grondslagen hield hij zieh

begrijpelijkcrwijze, ook wat de bouwvormen betreft, aan het toen ontworpen

plan, dat, naar met reden vermoed wordt, aan een meester uit Henegouwen

te danken is. Zelf stelde hij bij de oorkonde van 1J58 de zoogenaamde

»reportationes sancti Martini-* in, inzamelingen in al de parochien van het

bisdom ton bchoeve van den bouw der mocderkerk. Toen men daarna

ook het langkoor ging optrekken, besloot men blijkbaar dit wat breeder

dan het rondkoor te maken en trok men het op in de toen gebruikelijk

geworden bouwvormen. Zoo ontstond dan in waarheid het koor in twee

van elkander gescheiden bouwpcrioden.

•) Aan ons thans correspondeerend eerelid dr. oisbert urom heeft Jan van Nassau het

te danken, dat hij de eer van de Stichler van den Dom te zijn heeft heikregen. Zie

zijne lezing de stichter v.\n den doii in hct Verslag van ons Gilde iSSg'go, p. 19 v.v.

116



Schcts II gL'eft (las den toostand weer, zooals die omstiveks 1288 moct

gcweest zijn. \'an Adelbolds Dom was tocn het geheele koor gesloopt

en door het rondkoor met zijn kapellenkrans vervangen. In schets III is

de toestand, gelijk die tegen i,^_m geworden was, afgebeeld. ^'an den

Romaanschcn Dom hecft het Kruisschip plaats gemaakt voor vermoedelijk

twee traveeen van het langkoor, rceds gcflankeerd aan de noordzijde door

de aangebouwde grafkapcUen van Jan van Arkel en Guy van Henegou-

wen, aan de zuidzijde door de (oude) sacristie en de grafkapel van I-"rederik

van Sierck.

Het is wel niet zeker, maar loch waarschijnlijk, dat het nieuwe gedeelte

toen 00k reeds zijn hooge lichtbeuk had. Wel schijnen de Ornamenten

van sommige venstertraceeringen en de versiering der streefpijlers er op

te wijzen, dat het hooge koor eerst in de eerste helft der 15'''^ eeuw van

de Hchtbeuk zou zijn voorzien. Waar de omstandigheid, dat de traceerin-

gen der beide westelijke koorvensters duidelijk eerst uit zoo laten tijd

dagteekeneii, is door den heer Nieuwenhuis, volgens wien de hooge licht-

beuk terslond werd opgetrokken, op zeer zaakkundige wijze verklaard.

Mr. Alullcr geeft zijn rcdeneering bondig als volgt weer. Zoolang het

nieuwe transept nog niet bestond, zal 00k het daarbij aansluitende westelijk-

£te koorvenster (dat om constructieve redenen tegelijk met het transept

zal zijn gebouwd) nog niet hebben bestaan. En het volgendc venster zal

voor de stevigheid destijds nog dichtgemetseld zijn, totdat het westelijke

einde van het hooge koor meer steun verkreeg door den aanbouw van

een transept. Wat voorts de streefpijlers bctreft, bij den bouw van het

koor kan het zelfde geschied zijn wat. naar wij met zekerheid wetcn,

Gok bij den bouw van het schip geschied is. Toen toch werden de mcl

het geweif verband lioudende streefpijlers der lichtbeuk eerst later opge-

trokken, terwijl voorloopig slechts een houten plafond werd aangebracht,

dat zieh claar nog bevond, toen de hoos van 1674 het schip neerwierp.

Het is daarom zeer goed mogelijk, dat ook de streefpijlers en het geweif

van het langkoor veel jonger dan de hooge lichtbeuk zijn, en dat de

kerk dus rceds in de 14''^ eeuw in hoofdzaak de zelfde vormen heeft

vertoond, die wij nog aantreffen op het triptiek van het Rijksmuseum,

dat den toestand van het midden der 15'''^ eeuw weergeeft.

Terwijl nu in de eerste helft der 14'''^ eeuw het nieuwe Domkoor, dank

zij de devotie van bisschoppen en proosten, met nog andere dan de reeds

genoemde kapeilen werd getooid, ging het Domkapittel zelf, ofschoon

het nu daarvoor de banden vrij en zonder twijfel ook de vereischte middelen

had, toch niet o\'er tot den bouw van het thans aan de beurt komende
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kruisscliip. maar tot dien van den grooten torcn. Het lijdt haast gcen

twijfel, dat liet zulks decd, wijl bot kapittcl van den Oud-Munster er nict

Dl ).MKERK TE UTRECHT KOURZIJDE

voor te vind(>n was plaafs tc makcn voor het te bouwen transept en

schip. Toen de ondcrhandelingen, welke daarover zckcr hebben plaats

gehad, niet tot het gewenschte resultaat leidden, lict het kapittel van den
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Dom, door in 132 1 vrrre ton wcsten van het koor op de plok, waar in

het bouwplan der nicuwe kork do lorcti moest verrijzen, daarvoor de

KL(10STERGA\Xi DiiMKERK TE URECIIT

fundeering te kiten leggen, zijn vaste voornemen blijkcn het plan geheel

uit te voeren. Volgens dat plan zou de toren zieh verheffen op het grond-

gebied van den bisschop, en deze maakte blijkcns het nog bestaande con-
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tract ovcr den afstand van den tjrond in i;i20 daartcgcn geen bezwaar.

Zoo verrees dus ecrlang de machtige tcrcn, >;een weidsch monument«,

gelijk de hcer ]\lüller schrijft, ^veel zwaarder cn hooger dan eenigc andere

toren in Xederland, in plan en aanleg geheel afwijkend van de bekende

bouwvormen der katliedrak'n van den Rijn. die allen prijkten met twee

rijke, doch kleine westtorens». Met groote energie werd er aan gewerkt.

Reeds in 1382 kon het kruis op den toren worden geplaats-t cn was dus

het werk voltooid, tegen hetwelk Geert Groote als tegen een daad \-an

ijdel en wereldlijk machtvertoon der Utrechtsche bisschoppcn gemeend

had zijn stein te moeten verheffen.

Ook na de voltooiing van den toren ging het Domkapittcl nog niet weer

tot de voltooiing der kork over, zeker weder vaiuvege de bij het kapittel van

Oudmunster daartegen bestaande bezwaren. Het Domkapittel ondernam

nu, vöor het einde der 14'''^ eeuw, een ander werk, dat al evenmin aan

het tweede Utrechtsche kapittel kau hebben behaagd : den bouw van het

groote kapittelhuis verre tcn zuidcn van het Domkoor cn daarna dien

van de oostelijke cn ziiidelijke armen van den klocstergang, die de kerk

ini't het kapittelhuis moest verbinden. Een enkele blik op schets I\', die

den daardoor verkregcn tocstand atbeeldt, is voldoendc oni tc doen inzien,

hoczeer daardoor de ( )i'.dmunster ook naar de oostzijde in het nauw werd

gebracht.

Ongeveer een halve eeuw lang rustte nu het gcheele werk, wat ahhans

ten deelc ook alweer aan den tegenstand van liet kapittel van Oudmunster

zal te wijten geweest zijn. Eerst toen de spruit van het kunstminnend geslacht

der Bourgondiers David op den bisschoppelijken zetel verheven was, werd

de Dombouw met kracht hcrvat. In twintig jaren tijds werd eerst de

kloostergang door den aanbouw van den westelijken arm voltooid ireeds

in 1460 gereed) en dan het majestueuze transept gebouwd. In Juli 1479

kon het beschot, dat tot voorloopige afsluiting van den westelijken boog

van het hoogkoor had gediend, naar de westzijde van het kruiswerk ver-

plaatst worden. Van Adelheids Dom was nu nog slechts een klein gedeelte,

een paar traveeen en het westkoor, overgebleven (zie schets V). Dat dit

nog steeds voor den dienst was gebruikt geworden, blijkt hieruit, dat

toen het orgel daar nog aanwezig was, hetwelk thans, 14S1, naar het

nieuwe transept werd overgebracht.

\'an 147M af werd met haast rusteloozen ijver gewerkt aan den bouw

van het reusachtige schip. Wellicht was echter de oostelijkste travee

reeds gelijkiijdig met het transept opgetrokken, om aan den westgevel

daarvan den vereischten steun le geven. Hoe dit zij, \ö6r 1485 waren
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rceds de (Irie oostclijkc traveeen, echter nog zonder de zijkapellen, welker

bouw nien voorloopi.L;' uitstclde, verrezen, want blijkens de bouwrekcningen

werden in dat jaar de fundeering'en van de pijlers voor de verdere traveeen

gegxaven. Maar terwijl het schip, om het transept met den toren te ver-

binden, acht traveeen van dczelfde breedte als de drie reeds geboiuvde

had moeten hebbcn, werden er slechts voor vier traveeen pijlers gefuri-

dcerd. i'ii wel op lii'el wat minder afstand van elkander dan er tusschen

de pijlers der reeds opgetrokken traveeen bestond. i) Het lijdt geen twijfel,

dat het Domkapittel daarmede cindelijk tegemoet kwam aan de bezwaren

van het kapittel van ( )udmunster. Dit zou toch bij ongewijzigde uitvoering

van het plan vooreerst de van ouds onder zijn beheer staande, door St.

Willebrord gestichte II. Kruiskapel hebben moeten verwijderen. om plaats

te maken voor de westelijkc zijkapellen aan de zuidzijde van den Dom.

Xonns zouden deze hooge kapellen het licht van den Oudmunster onder-

schept en bovendicn door het water van haar daken en goten overlast

veroorzaakt hebben. Eindelijk en vooral echter zou het tot aan den toren

doorgetrokken schip den cenigen toegangsweg naar den Oudmunster

hebben afgesloten. Reeds een eeuw lang toch had de toegangspoort van

den geheel geisoleerd staanden toren aan de kerkgangers van Oudmunster

als doorgang gediend. Ware deze voor hen gesloten geworden, dan zou

de Oudmunster, reeds aan de andere zijden ingesloten door het Bisschops-

hof, de St. Paulusabdij en den Kloostergang van den Dom, nauwelijks

meer te bereiken gcweest zijn. Wilde derhalve het Domkapittel de kerk

thans voltooien, dan moest het zijn bouwplan wijzigen. Vanwege de twee

eerstgenoemde bezwaren zag het, wellicht voor goed, af van het bouwen

der vier westelijke kapellen aan de zuidzijde van het schip, en om aan

het derde te gemoet te komen, offerde het de achtste travee op en liet

het aan de vier nog te bouwen trav(K'en, al was het ten nadeele der

svmmetrie, eene geringere breedte dan ann de drie reeds bestaande geven.

Daarmede won men tusschen kerk en toren een open terrein voor een

ruimen doorgang, die tocgang zou geven naar den Oudmunster en tegelijk

naar de westdeuren van den Dom en het Domkerkhof. Om dcsniettemin

toch kerk en toren met elkander te \'erbinden, zette men de gewelfde

toegangspoort onder den toren tot aan den westgevel van het schip voort,

en benutte men de zog verkregen verbinding op zeer oorspronkelijke

wijze. om daarboven de bisschoppelijke St. Michielskapel op den toren

') In schets VI is het verschil in breedte tusschen de drie oostelijke en de vier westelijke

traveeen niet weergegeven.
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naar het oosten te verlengen met eene löge, waar de bisschop achter ccn

open traceering ongezien den dienst in de kathedraal kon bijwonen.

Reeds in 1487 was men zoo ver gevorderd. dat het gchcelc schip, echter

nog zonder de hooge lichtbeuk, voorloopig kon worden overkapt; einde

1491 kon men bereids de bcuken met een rieten nooddak dekken, dat

men in het jaar daarop door bestrijking met lecm en klei tegen brand

en bHksem trachtte te beveihgen. Onderwijl was ook de bisschopsloge

boven den doorgang voltooid. Zoo kon dan de oude bisschop David in

Januari 1492 in zijn voorloopig in orde gebrachten nienwen Dom de mis

bijwonen. Er ontbrak echter nog heel wat aan de afwerking en inrich-

ting der in de laatste jaren aan de kerk toegevocgdc groote ruimte.

Eerst in 1499 ontvingen de zijbeuken hun definitieve overkapping, en het

duurde toen nog twee jaren, alvorens er de met engelbeelden versierde

sluitsteenen werden aangebracht. Intusschcn had men ook een begin ge-

maakt met het optrekken van den hoogen hchtbeuk, ccn reuzenarbeid,

die jaren eischte en toch slechts ten halve verriebt werd. W'ant de hooge

beuk bleef nog en helaas ook later ongewelfd en was voorloopig met

een rieten nooddak gedekt. X'ermoedehjk heeft geldgebrck iiet kapittel

genoopt zieh voorloopig met een in- en uilwcndig onafgewerkt schip te

vergenocgen. Men beperkte zieh tot het allernoodzakelijkste. Zoo werd in

15 12 het rieten nooddak door een nieuwe kap vervangcn, welke eerst

na drie jaren met leien gedekt werd. Wcl is men begonnen een pijler

op te trekken voor het slaan van het geweif, maar daartoe kwam het

niet ; in 15 14 bracht men een honten plafond aan. In In tzclfde jaar stelde

men de steenen traceeringen in de voorloopig zeker met riet gesloten

vcnsters en begon men daarna de vcnsters te plaatscn. Alaar het werd

!=ii7, alvorens het groote venster in den wcstgevel werd geplaatst.

inmiddels waren de zijkapellen ter wcerszijden van de drie oostelijke

traveeen van het schip reeds opgetrokken cn zelfs afgewerkt, wat ons

niet behoeft te verwunderen, daar zij niet uit de kerkekas moesten worden

bekostigd, maar gesticht werden door de voornaamste leden van het

kapittel en eenige andere aanzienlijken. Ilet eerst werden de drie zuide-

lijke kapellen gebouwd, uit wendig eenvoudiger dan de noordelijkc, ver-

moedelijk omdat de Oudmunster het gezicht daarop belemmerde. De niet

meer bestaandc westelijkste kapel werd gesticht door de gebroeders (ierrit

en Ilenric Zoudenbalch, beide leden van het kapittel, de volgende door

den Domdeken Rudolf van Veen, de laatste vermoedelijk door den heer

Jan van Montfoort. \'an de drie noordelijke kapellen waren vooral de

middelste en de oostelijkste \an meer ingewikkelde structuur. Zij bc-
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stonden uit twee verdippingei!. De bciicdeiiverdieping der middelste diende

als noordportaal van den Dom cn werd daarom zoowel in- als uitwendig

rijk tnot bceldhouwwerk x-ersierd. De kapel daarboven, met afzonderlijk

geweif en venster, was aan de II. Maagd en de Twaalf Apostelen gewijd.

Zij was toegankelijk längs den sicrlijken traptoren in de dubbelkapel

oostelijk daar naast, van welke de bovcnkapel werd gesticht door den

kanunnik Antonie Taets van Anicrongcn, den vriend van paus Adriaan

\'I, de onderkapel door den Dombouwmeester Cornelis de Waal. Deze

schiep hier in de dubbelkapel cen waar juweeltje van Gothische bouw-

kunst. De boogopening der travee werd namelijk aan de oostzijde ge-

decltclijk afgeslotcn door cen steunbcer van het transept. Den daardoor

veroorzaakten misstand nam nu de bouwmeeslcr weg dnor daarlegenover

den genoemden traptoren op tv trekken, welke hij door een rijk geor-

neerden boog met dien steunbeer verbond. Zoo kon hij achter den boog,

te halver hoogte der travee, een gcwelf slaan en de twee kapelien boven

elkander tot stand brengen.

Ruim 260 jaren na de eerste-steenlegging was dus eindelijk de Gothische

Dom volbor.wd, maar geenzins voltooid en afgewerkt. Voor de afwerking

heeft helaas de tijd ontbroken, en daarom kon de hoos van 1674 vooral

voor het reusachtige schip, waaraan n<,>g' zcer veel af te werken viel, zoo

noodlottig worden.

Op een wai:deling in gedachten, welke de Utrechtsche archivaris, na de

bouvvgeschiedenis van Nederlands hoofdkerk te hebbcn verhaald, met zijn

lezers door haar doet, zooals zij zieh kort voor de Hervorming vertoonde,

geeft hij hun een gedocumenteerd, tennaastenbij zeker volledig overzicht

en denkbeeld van den overgrooten rijkdom aan kunstgewrochten, monu-

menten en reliquiecn van verschillenden aard, welke er toen te bewun-

deren en te vereeren vielen. Van die voormalige hcerlijkheid bezichtigden

wij de helaas zoo povere en grootendeels vermir.kte rcsten op de tweede,

nu langzamer rondvvandeling, welke wij onder leiding van den heer Kalt'

ondernamen. Ongeschonden is allecn de in 1497 door den beeldhouwer

Jan van Schaick gesneden mooie deur der sacristie met zijn fijnen steenen

toog, maar van den fraaien boog daar boven zijn twee der drie beeiden,

welke evenals de consoles gebeiteld werden door den beeldhouwer Hen-

drik Bontmaker, verdwenen. Buitendien zijn het behouden beeld en de

consoles verminkt. Niet gansch ongedeerd, wijl van haar plaats gerukt

en in den vloer van den kooromgang gelegd, is de met waar meester-

schap gegraveerde koperen plaat op de grafzerk van den Domproost

Floris van Jutfacs. Dccrlijk gcschondcn zijn de praalgra\cn van zwarten



toetsteen der bisschoppen Guy van Avesnos (f i.iiy) en Jan van Arkel

(j 1366) in de naar hen genoemde kapellen ; maar het is, gelijk Air. Müller

aaiitoont, volstrekt niet zcker, dat zij V(')ör den beeldenstorm geheel

ongeschonden waren. Een torso is 00k het onlangs gerestauroerde monu-

ment van bisschop George van Egmont (t i.ssg^- welks oorspronkelijke

Staat te erkennen is uit het door den heer Wcissman in de St. Saviours-

church to Londen ontdekte monument van Rieh. Humble uit het jaar

161 6, wijl het blijkbaar een nabootsing van dat van bisschop Egmont is.

Het cenotaaf is een even zinrijk als schoon product der renaissance-kunst.

Gehavend en vermiiikt is eindelijk eveneens een nog veel belangrijker

monument van zecr stichtenden aard, het Heilige (jraf, in 1501 aange-

bracht in den kooromgang tegenover de vijfde kranskapel ter vervanging

van een ouder graf, dat vermoedelijk \an hout was. Zeker omdat zij moeilijk

te verniclen was, blcef de architectuur van dat kunstvverk, de prachtige

frontaalboog, in welks kroonlijst tusschen ragfijn bladornament kostelijke,

twee aan twce tegenover clkander zwevende engeltjes zijn gebciteld, en

het geweif daarachter, samen geschraagd door vier met rijk gcbeeld-

houwde kapiteelen bekroonde ronde zuilen. behenden. Gespaard blcef ook

het graf zelf en daarin het fraaie naakte beeld van den Gekruisigde,

maar de drie op de voorzijdc van het graf uitgehouwen krijgsknechten

werden evcnals de vier groote profeten op de kapiteelen geschonden.

Vernield en verd\\enen zijn de twee cngelen aan het hoofd- en het vocten-

eindc van den A'erlosser, de groep der heilige vrouwen in den koorom-

gang voor het graf en ook het kostbare koperen hek, hetwelk het graf

en die groep beschütte. Van de kapiteelen kennen wij den maker. Het

was een destijds beroemde meester, Gherit Splinterss gehcetcn, die

wellicht al het sculptuurwerk van het grootsche en aangrijpende monu-

ment hecft vervaardigd, maar zeker niet de groep der heilige vrouwen,

welke cer.st na de voltooiing van het graf door het kapittel besteld werd

aan een magister Arnoldus lapicida». Het patroon van het koperen hek

werd in 1593 gesneden door den beeldsnijder Claes Egbertsz., terwijl

de uitvocring van het werk werd opgedragen aan Mr. Willem I.ooman

van Ordingen, die het eerst in 1507 kon aflcveren.

Hiermede hebben wij behalve de resten van het koorgestoelte en van

eenige architcctonische versieringcn wel alles genoemd wat er van de

voormalige rijke mcubileering en versiering van Utrechts Dom overbleof.

\\'el mögen wij met Daniel vezuchten: Aperi oculos Tuos et vide desola-

tionem ! Möge de tijd niet meer verre zijn, waarop onze hopeloos ver-

deelde dwalcndc broeders zieh met ons hereenigen in het door St.



Willibrord gepredikte goloof. Ecrst d.m zal de oud<.' hoofdkcrk van Nodor-

land ophoudcn een riiine te zijn.

Het vorder gedeelto \an den naniiddag werd bestccd aan de bezichtiging

der St. Pioterskcrk. Zij wcrd gesticht door den hcmclschen patroon onzer

ßroederscliap, die er ook begraven ligt. Maar niet allecn daaroni vcTdient

zij onze bijzondere beLingstelling, want zij is eene der weinige nog in ons

land bestaande scheppingen der Romaansche bouwkunst, en te Utrecht zelfs

de eenige, wijl de andere, die daar in het begin der vorige eeuw nog stond,

de Mariakerk, lielaas toen gesloopt is. 't Ts een in tufstccn opgetrokken

dric-l)eukige kruiskerk met verhoogd koor, waaronder een merkwaardiue

krocht; zij had voorheen twee we.sttorens, che met haar wcstehjkste travee

door dezcU'de hoos werden neergcworpen, waarvoor het schip van den

Dom bezweek. Ook zij ontkwam niet aan de vernielwoede der beeld-

stormers, en ook zij werd van haar oorspronkehjke bestemming vervreemd

en voor allerlei doeleinden misbruikt en mismaakt. Een tijdlang dieiide zij

zelfs als bivak van krijgstroepen. In 1662 werd lict koor »gemaeckt tot

een academie der medicijnen<; later hcbben »de Engeischen in de Pcters-

kcrk geleert«, en scdert 1656 bleef zij in gebruik bij de Waalsche gemcente.

Nog heden maakt een stuk van het koor een deel der kosterswoning uit,

en voor een twintigtal jaren stond er nog een getimmerte, waarin

meisjes het naaicn leerden ! Ten gevolge van aanbouwen en verbouwingen

en van langdurige verwaarloozing is de kerk vooral uitwendig nauwelijks

meer als een Romaansche kerk te herkennen, weshalve Alberdingk Thijm

haar terecht »de door storm van hemel en aa.rde misvormde St. Pieter«

noemde. Inwendig is zij er echter beter aan toe. En daarom maakt

zij ondanks haar gedeeltelijke vcrwoesting en andere hinderlijke din-

gen, en maakte zij zichtbaar ook op de gildebroeders den van dien

der Gothische kerken zieh onderscheidenden, maar daarom niet minder

godsdienstigen indruk aan Romaansche kerken eigen van stemmigheid,

eenvoud en rust. Behoudens het honten gewclf boven het langschip,

dat uit lateren tijd is, en het steenen geweif van het transept, ccn

metselwerk uit de i.s'^'' eeuw, is alles nog streng Romaansch: de zand-

steenen zuilen met hun strenge vlakke teerling-kapiteelen, de lisenen

en blindbogen, en de kleine rondgesloten vensters met hun afgcschuinde

dagkanten.

De vele muurschilderingen, welke voorheen de wanden der kerk moeten
hebben bedekt en geheel ten onrechte aan Jan van Scorel werden toe-

geschreven, zijn verdwcnen en hebben plaats gemaakt voor rouwborden
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en memoriestccnen. Op den transcptpijlcr aan de epistelzijde ziet men nog

zwakjes ecn Kruisiging met Maria, Joannes en Petrus uit de i.s'''^ eeuw,

op dien van de evangeliezijde is een tafereel uit liet martyrum van St.

ITippohtus geschildcrd, daaronder op meerdere vert'lagen weder ecn Kruisi-

ging met verschillende heiligen als Barbara, Agnes (?) en Petrus.

Oud gemeubelte uit den Roomschen tijd bezit de kerk niet meer; en w at

er van de voonnalige monumenten en versieringen overbleef, beperkt zieh

tot grafzcrken en eenig beeldhouwwerk op de zeer beschadigde votief-

steenen. Het renaissance-bord met het opschrift ter herinnering aan de

grafplaats van .St. Bernulphus

:

Hie sunt confossa Bernnkli ]ira(\sulis ossa,

Landet eum glossa, dedit hie quia munera grossa,

is van lateren tijd.

Door de voormalige (Gotische) zijkapcl, die met een gedeelte van het koor

thans kosterswoning is, daalden wij längs een gemetselde trap af in de

kr\-pte, evenboortig met die van Rolduc, Devcntcr en Maastricht. De met

kruiswelven overdekte ruimtc wordt hier gedeeld door twee rijen van drie

zuilen, afwisselend met zigzag- en spiraalvormige canelures versierd.

Afmeting en mooie verhouding maken van deze ruimte een echt ondcr-

grondsch miniatuurkerkje, dat wel het oudste gedeelte van het gebouw is.

De absis wordt door drie zacht afgeronde zijden gesloten, terwijl het

daglicht voorheen binnen kwam door drie vensters, waarvan er een is

gedieht. De kapiteclen, die op knrte schachten de zware Vierkante ge-

welven dragen, zijn, zooals de afbeelding doct zien, gcUjk aan die der

kerk. De wanden hebben rond afgedekte spaarnisscn, die intusschen thans

niets bijzondcrs te zien geven.

Indien, naar men zegt, de Katholieken van Utrecht in werkelijkheid

tijdens het bestuur van Lodewijk Napoleon de St. Pieterskerk terug

hebben kunnen krijgen, dan is het wel te betreuren, dat zij haar niet

gewild hebben. Aan zijn bestemming hergcvon. zou het eerbiedwaardige

heiligdom zeker thans rceds zijn wcsttorens met de westelijke travee

hebben herkregcn en tevens een meubilccring en versiering. zooals het

verdient, maar zeker tot spijt van cle licfhi-bbers der muziek, die het om

zijn prachtige acoustiek zoo gaarnc voor muzikale uitvoeringen gebruiken.

De avond begon reeds te vallen, toen het gezelschap naar Buitenlust

terugkeerde voor het noenmaal. Nadat de eerste honger gestild was, nam

de dekcn het woord om zijn voldoening te uitcn ovcr den hecrlijk geslaagden

studietocht van dczen dag en in naani van allen dank te bctuigen aan
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den Ili'cr Kalt" voor zijii vooitrcffelijke Iciding'. X'crdcr word ht^t maal

do(ir tal \'an g'costiyo toostsn en luiniigc voordrachlcn yekruid, en toen

liet gc'i'indiyd was cn vi-rscliillciidc broeders, blijkbaar onyaanK', \'ertrokk(_'n,

omdat zij aaii hun liaardsteden verwacht wcrdL'ii, blcvcii de overigen n<.)y

geruimen tijd g<>zellig" cn vroolijk bijeen.

Het cerslo punt op het program \aii den tweeden dag was ecn bezoek

aan het Aartsbisschoppelijk Museum, de geliefkoosde stichting van den

stichter onzer Broederschap, die zeer zeker zijn naam zal doen voortlevcn

tot in \er \ erwijdcrdi' gt'slai liten. Xog ruini twinlig gildcbroeders nanicn

aan dit bezoek deel, en wel onder leiding van den gewezen kiatsten

kapelaan van van I leukelum, den op zijn aanbeveling door Z. D. IL den

Aartsbisschop benoemden conservator der instelling, Ant. Ricntjcs. Deze

kndde de rondwandeling in met er op tc wijzen, dat zijn gewezen pastoor,

toen hij in zijn jonge jaren de hier tentoongestelde voorwerpen van kunst

en oudheid begon te verzamclen, voornamehjk beoogde, aan de beoefenaars

der kerkelijke kunst voorbeelden te verschaffen, waarop zij zieh zouden

vornien, en ecrst op de tweede pkiats, bouwstoffen voor de gesehiedenis

der kerkelijlie kunst te verzamelen. \'andaar dat hij er aanvankehjk

weinig op bedaeht was, onitrent de verworren voorwerpen gegevens te

verkrijgen. met name wat hun herlcomst betreft, die door heni zeker nog

wel te verkrijgen waren, maar thans moeilijk meer te achterhalen zijn.

Vandaar ook, dat al wat niet een strikt religieus karakter droeg zog goed

als uitgesloten bleef, tenzij het kon dienen als iliustreering van een of

andere kunsttechniek, die bij het vervaardigen van voorwerpen voor

kerkelijk-liturgiseh gebruik gebezigd werden. Intussehen heeft van Houke-

lum in betrekkelijk körten tijd met weergaloozen ijver en .speurzin op

het aangewezen beperkt gebied een verzameling tot stand gebracht, die

in ons land haar gelijke niet heeft, en thans wercldvcrniaard op schitte-

rende wijze getuigt van den zegenrijkeii invloed, dien de Keik te allen

tijde heeft uitgeoefend op de kunst in al haar vertakkingen. Daarvan

konden zieh de Gildebroeders ten volle overtuigen, toen zij den conser-

vator door de — helaas zoo siecht verlichte en nauwe — vertrekken

volgden, terwijl hij telkens de meest belangrijke voorwerpen aanwees,

verschillende kunsttechnieken verklaarde en allerlei interessante liturgische

en kunsthistorische mededeelingen deed. i) Dit yeschieddc met name ten

11 Tot de voorwerpen, welke de bijzoudere aaudacht trokkeu, belioordeu het scliilderij

de ST. GREGORIUSMIS eu het IVOREX MADONN.A-RELIEE uit de iide eeuvv, eeuig in

afmeting, beide hier afgebeeld.
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opzichto vaii de rijke colleclio \ oorthrcni^sclt'ii der nudc Xoordiicdcrlandschc

schildcrkunst, over welker geschicdenis in tlen joiigsteii tijd, niede door

het onderzoek van van Hcukelum, vcel nieuw lichl is opgegaan. Zoo

werden de hier doorgebrachte drie uren overrijk aan genot en leering.

Aan 't tweede punt van liet prograni, het boottochtje naar Jutphaas

konden nog slechts een tien-tal (iildebroeders deehiemen. (ieestdriftige

vcreerdcrs van onzen cersten deken cn getrouwe volgehngen van de

richting door hem \oorgestaan, maakten zij gretig gebruik van de ge-

legenheid, om niet slechts de door hem en de met hem eensgezinde

knnstenaars gebouwde, gemeubileerde en getooide St. Nicolaaskerk te

zien, welke zij allen reeds kenden uit de leerzame beschrijving, die hij er

zelf van in het liclu gaf, maar tevens om het huis »Zwanenburg« te

bezoeken, dat hij bijna vccrtig jaren bewoond en tot ccntrum eener hcil-

zame beweging had gemaakt, die zieh tot ver over de grenzen van ons

laiid uitbreidde. Het bchoeft wel niet te worden gezegd, dat zij volop

geiiotcn. De »dorpskerk« overtrof nog zichtbaar zelfs hun hoogste vcr-

wachting en bevestigde hen in hun overtuiging, dat het waarlijk niet

noodig is naar een nieuwen stijl te zoeken, om godshuizcii te bouwen en

te tooien, welke aan alle eischen van liturgie en kunst, ook in den tegen-

woordigen tijd, voldocn, Indien men zieh, gelijk het hier is geschied,

hoedt voor slaafschc navolging van gothische kunstgewrochten, voor

fabriekswerk en — overhaasting. En in de pastorie kon de opvolger van

pastoor van Heukelum zijn gasten zooveel laten zien wat daar door dezen

voor zijn opvolgers nagelaten van hem getuigt als van een man van

groote veelzijdigheid, van fijnen geest en smaak, van grooten werklust

en van zeldzame pieteit jegens het verleden.

Na op zijn graf, boven hetwelk zijn dankbare gemeentenaren een een-

voudig en passend monument hebben aangebracht, samen een De profundis

te hebben gebeden, keerden de Gildebroeders naar Utrecht terug, om
volgens het program nog de Buurtkerk te bezoeken. ]\Iaar het was

intusschen zoo laat geworden, dat zij er niet veel meer van konden zien

dan onze photo van haar inwendig te zien geeft. Wellicht zal er spoedig

weer eens voor de Gildebroeders een gelegenheid komen om aan die

kerk de aandacht te schenken, welke zij op zichzelf en om haar nicrk-

waardige lotgevallen verdient.

DR. ANDR. JANSEN.
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Kan., Deken en Pastoor

Kerkorgelfabrikant

St. Jan, Arnhem.

Moordrecht.

Leeuwen, Boveneind.

Overveen.

IJselstein.

Leeuwen, Beneden.

Leeuwarden.

Zutfen.

Vinkel (N.-B.)

Swolgen-Tienra}'.

Breda, St. Antonius.

Amsterdam.

Nootdorp bij "s Hage.

Rolduc.

Arnhem, St. Jan.

Bavel.

Hilversum, H. Clemens

Utrecht, O. L. Vr. H.

Indoornik.

Tubbergen.

Groningen, H. Hart.

Helvoirt.

Hilversum.

Utrecht.

Stadskanaal.

Zutphen.

Groningen.

Deventer.

Groningen, St. Jozef.

Utrecht, Oudkerkhof.

Ankeveen.

Duivendrecht.

Afferden (G.)

Kuilenburg.

Den Haag.

Lobith.

Nijkerk.

Amersfoort.

Roermond, St. Chris-

toffelstraat lo.
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Frenken, A.

Frenken, T.

Funnekotter, 11.

Galama, J.

Galama, T.

Gasman, M. G.

Geertman, H.

Gent, Jacques van

Gerris, A.

Gils, Jac. W. A. van

Glaudemans, M.

Gorkom, Mr. Dr. L. van

(iraaf, j\Igr. J. J.

Graaf, J. ]. de

Graaff, J. B. de

Grimmelt, W.
Groenen, P. G.

Groot, B. H. de

Haaren, G. C. van

Hafkemeijer, B.

Hanlo, Louis

Hansen, A.

Hanssen. H.

Harbers, J. A. W.
Hartman, C.

Hasselbach, A.

Heerdt, J. ter

Heerschop, J.

Heijmeriks, N. R. J.

Heinen, A.

Hendriks, Th.

Hengel, R. v. d.

Hengel, W. v. d.

Hens, C.

Hermsen, J.

Hermsen, Th.

Heuvel, W. v. d.

Kapelaan

Professor i. h. Seminarie

Atelier voor Kerk. Kunst

Kapelaan

Rector

Assistent

Kapelaan

Heimond, H. Hart.

Ypelaar, Ginneken.

Rotterdam.

Soest.

Xoord-Deuringen.

Groenlo.

EnSchede.

Lid d. firma Mosmans &Zn. 's-Bosch. Markt 27.

Rector Goede Herder

Architect B. N. A.

Pastoor

Leeraar a. h. Gymnasium
Oud-Deken

Deken en Pastoor

Kapelaan

Pastoor

Professor i. h. Seminarie

Kapelaan

Pastoor

Kapelaan

Commissionair in Effecten Utrecht.

Professor i. h. Seminaire St. Michielsgestel.

Kapelaan en Archivaris

Deken en Pastoor

Directeur i. h. Seminarie

Kapelaan

Tilburg.

Rotterdam, Matthe-

nesserlaan 298.

Arnhem.

's- Bosch.

Overveen, Duinrust.

Delft.

Baarn.

Steenderen.

Warmond.
Arnhem, St. Martinus.

Mariaheide, gem.\'eghel.

Amersfoort.

Pastoor

Pastoor

Pastoor

Deken en Pastoor

Pastoor

Pastoor

Rector der St. Ludgerus-

Kweekschool

Pastoor

Pastoor

Kerkschilder

Kunstschilder

Rimburg (L.)

Breukelen.

Rijsenburg.

Utrecht, O. L. Vr.

Kortenhoef.

Kockengen.

Vierakker.

Bunnik.

Laren.

Hilversum.

tlilversum.

Hasselt.

Klazienaveen.

's Bosch.

Station de Bilt.



Heijden, L. vaii der

Hinsbergh, E. A. van

Hol, E.

Holtel, J. h'. M.

Hoogveld, Dr. J. H. E. J.

Hoorneman, J.

Horst, F. H. van der

Horst, H. van der

Horst, J. j. ter

Huilmand, C. F. A.

Hulshof, J. B.

Huurdcman, D.

Jansen, Mgr. L. E.

Jansen, G. B. F.

Jansen, J. H. G.

Jansen, Mgr. Dr. J. A. H. G.

Jansen, P. A. N.

Jong, H. de

Jong, Dr. J. de

Jürgens, W. S., Ord. Er.

S. Aug.

Juten, G.

Kaeter, B. A. W.
Kalcken, Gust. van

Kalf, Dr. J.

Kapelaan

Pastoor

Kapelaan

Professor i. h. Seminarie

Professor i. h. Seminarie

Pastoor

Kunstsmid

Pastoor

Pastoor

Rector in het St. Nicolaas-

gesticht

Professor i. h. Seminarie

Kapelaan

Deken

Kerkschilder

Pastoor

I^astoor

Ingenieur

Kapelaan

Professor i. h. Seminarie

Klooster der Paters Augus-

tijnen

Kapelaan

Kapelaan

Ciseleur-Beeldhouwer

Secretaris Rijks-Commissie

v. Monumenten

Kent, Th. van

Ketelaar, W.
Keulers, J. M.. Ord. Carm.

Disc.

Kleijn, W. J. J. J. de

Kniep, A.

Knuif, W. L. S.

Knuvelder, Th. J. M.

Koelman, P
Koets, G. W. A.

Mr. Timmerman
Pastoor

Pastoor

Kapelaan

Mr. Smid

Pastoor

Professor i. h. Seminarie

Kapelaan

Assistent

Didam.

Bussum.

IJselstein.

Kuilenburg.

Kuilenburg.

Amersfoort.

Utrecht, Bem. Weerd.

Groningen.

Rijsenburg.

Amsterdam, Heeren-

gracht 1S2.

Kuilenburg.

Arnhem.

Amsterdam.

Zevenaar.

Harlingen.

Jutfaas.

Hengelo (O.)

Heeze b. Eindhoven.

Rijsenburg.

Eindhoven.

Ginneken.

Soest.

Haarlem.

's Hage, Franken-

slag 45.

Utr., Vrouwjuttestraat.

Bemmel.

Groenendijk, Hazersw.

Tilburg, O. L. Vr. v.

Goeden Raad.

Utrecht, Helling.

Denekamp.

Kuilenburg.

Harmelen.

Heeten (O.)



Koeverden, Dr. W. van

Kok, J. C. H.

Kolkman, E. C.

Kool, M. H.

Koning, J. F.

Kroes, H.

Kroon, J. J. de

Kuijpers, Jos.

Laane, Hippolytus

Laane, J. A. M. C.

Lammerts, J.

Lange, A. J.

I.iempd, J. J. van

Ligtenberg, Dr. R.

Leo, F. van de

Loo, H. van de

Lokin, J.

Looijaard, J. J. C. M.

Lowes, B.

Lubbers, C.

Lurvink, H.

Marck, Th. H. van der

Meel, A. J. A.

Mengelberg, H.

Mengelberg, W.
Mengelberg, O.

Meulder, Chr. de

Meuleman, W. A. G.

Meijer, Alf.

Meijerink, H. J.

Meysing, P.

Melder, H. S.

Moonen. L. E. G. A.

Morselt, H. F. M.

Mulder, B.

Münch, F.

Muijsenbergh, J. van de

Nicolas, Charles

Professor i. h. Seminarie

Pastoor

Pastoor

Pastoor

Kapelaan

Architect

Kapelaan

Kerkschilder

Pastoor

Professor i. h. Seminarie

Professor i. h. Seminarie

Kapelaan

Rector v. h. Liefdegesticht

Kapelaan

Kapelaan

Rector

Kapelaan

Kapelaan

Kapelaan

Pastoor

Rector

Professor i. h. Seminarie

Beeldhouwer

Beeldhouwer

Sierkunstenaar

Pastoor

Pastoor

Rector Bedevaart Oostrum

Kapelaan

Kapelaan

Kapelaan

Kapelaan

Kapelaan

Pastoor

Kapelaan

Kapelaan

Glasschilder

Kuilenburg.

Hamersveld.

Doesburg.

Eist (Bet.)

Groningen, St. Joseph.

Amersfoort.

's Bosch, St. Bieter.

's Bosch.

Hoogerheide (N.-B.)

Hoeven, Oudenbosch.

Kuilenburg.

5 Bosch, Kathedraal.

Heimond.

Wilhelminaweg 13,

Woerden.

Arnhem.

Zwolle.

Almelo. 1

Beverwijk.

Flilversum, St. \'itus.

St. Michielsgestel.

Barger-Oosterveld.

Roermond.

Ypelaar, Ginneken.

Utrecht.

Utrecht.

Utrecht.

lerseke.

Utrecht, Biltstraat.

Venraij.

Utrecht, St. Catharina.

Amsterdam, St. Bonif.

Bussum,

Heimond
Heeten.

Oldemarkt.

Erkrat bei Düsseldorf

Breda, St. Antonius.

Roermond.



Nicolas, Frans

Nolens, Mgr. Dr. W. H.

Odijk, J. J. van

Oerle, C. J C. van

Offermans, L.

Olthof, W.
Oord, Ct. van den

Oostveen, H.

Oppenraaij, Dr. Th. van

Oppenraaij, J. G. Th. van

Otten, A. J. J. M.

Overvelde, A. W.
Overwijn, G. J. C.

Paanakker, M.

Paping, F.

Peeperkorn, H. J. M.

Poell, L.

Pompe, C.

Puniet de Parry, Dom. J. de

Rademaker, M. H.

Reinders, G. J.

Reijers, F. H. H.

Reijmer, J- P-

Riel, L. van

Riele, W. ter

Rientjes, A.

Rijn, W. A. van

Roosmalen, A. van

Rooswinkel, J.

Rooij, B. M. J. van

Rooij, J. M. J. van

Rooijen, J. van

Roozen, W.
Rossum, Frans van

Rossum, Joh. F. T. van

Rossum, Theod. van

Schaepman, Ant. P. G.

Schaik, J. van

Schaik, P. J. van

Glasschilder

Lid Tvveede Kamer
R. K. Pr., Kapelaan

Rector

Pastoor

Rector

Kapelaan

R. K. Priester

Professor i. h. Seminarie

Pastoor

Kapelaan

Pastoor

Pastoor

Kapelaan

Pastoor

Kapelaan

Pastoor

Abt van St. Paulus

Pastoor

Pastoor

Kapelaan

Pastoor

Kapelaan

Architect

Kapelaan

Kapelaan

Edelsmid

Kapelaan

Kapelaan

Pastoor

Rector

Pastoor

Boekhandelaar

Boekhandelaar

Pastoor

Kapelaan

Rector St. Antoniusgesticht

Kapelaan

Roermond.

Den Haag.

De Lutte.

Boxtel.

Lierop.

Amersf., ^^lasakkers.

Groesbeek.

Amersfoort.

Rijsenburg.

Dokkum.

IJselstein.

Gorsei.

Azewijn.

Losser.

Amersfoort.

Viaardingen.

Gemert.

Station de Bilt.

Oosterhout.

Vianen.

Zeist.

Gaanderen.

Soest.

Tilburg, Heuvel.

Deventer.

Utrecht, St.Willibrord.

Workum.
Utrecht.

Enschede.

Amsterdam.

's Hage, Bezuidenhout.

Harreveld.

Oegstgeest.

Utrecht.

Utrecht.

Hengelo (O.)

Lonneker.

Utrecht.

Amersfoort.



Schaik, A. J. van

Schaik, J. S. van

Scheepers, W.

Schneider, H.

Schoengen, Dr. M.

Schoenmakers. C. P. J.

Schölten, H.

Schoorlemmer, G.

Schräder, Dr. J. M.

Schrijnen, Dr. Jos.

Schüngel, R.

Schutte, Dom. Rieh.

Sinnige, H. H.

Sloet, Dr. D.

Smals, Henri A. J.

Smit, Dr. J.

Smit, Th. A.

Smits, Andr.

Smits, Dr. Xav.

Smits, Mr. Anth. M. A.

Smoor, B.

Smulders, W. H. A.

Snelting, B. L.

Soons, J. J.

Soest, J. van

Sonsbeek, G. van

Spitzen, Arn.

Starink, G. A.

Sterck, Jan F. M.

Stokman, Frans

Straaten, Jacques van

Strijbosch, J. R J.

Stroomer, P.

Stroetman, F. B. F.

Stuyt, Jan

Architect

Pastoor

Architect

Kapelaan

Rijks-Archivaris

Pastoor

Deken en Pastoor

Pastoor

Pastoor

Hoogleeraar

Civiel Ingeneur

Secr. van de St. Adelbert-

stichting Egmond-Binnen

Pastoor

Pastoor

Kapelaan

Professor

Pastoor

Theol. Sem.

Kapelaan

Oudheidkundige

Kapelaan

Kapelaan

Pastoor

Pastoor

Pastoor

Pastoor

Kapelaan

Kanuiinik en Plebaan

Letterkundige

Kapelaan.

Architect

Kapelaan

Rector

Pastoor

Architect

Den Haag, Obrecht-

straat 163.

Harderwijk.

Den Haag, Juliana van

Stolberglaan.

Rijsenburg.

ZwpUe.

Leeuwen.

Oldenzaal.

Zevenaar.

Hilversum.

Utrecht.

's-Bosch,Vughterstr. go

Oosterhout.

Oude Rijn.

Abcoude.

Denekamp.

Rijsenburg.

Groenlo.

Roermond.

Tilburg, St. Antonius.

Amsterdam.

Groot-Zundert.

Tilburg, Korvel.

Blaricum.

Roggel (L.)

Broekhuizervoort (L.)

Stokkum (Geld.)

Veendam.

Utrecht.

Haarlem, Linnaeus-

laan 15.

Huissen.

Amsterdam.

Tilburg, 't Heike.

Amsterdam.

Loenersloot.

Amsterdam.
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Sweere, P.

Tepe, Fritz

Tepe, Alfred

Ter Heerdt, Jos.

Tervooren, J.

Terwindt, H.

Teubner, A. J.

Thuis, Th.

Toinbrock, P.

Vaas, J. H.

Veldhuizen, B. P.

Verhagen, Dr. H. J.

Verheijden, H.

Verhoeven, Dr. Th.

Vernpoy, Corn.

Verschuren, A.

Vos. H. A. M. de

X'oskuilen, G.

A'ries, J. W. de

Waarden, W. H. A. v. d.

Waegeman, Leon

Walters, S. R. M.

Wartna, Fred. G.

Weisem, A. van

Welsing, W.
Weninck, B. H.

Weijenborg, A. J.

Weijer, P. J. H. van de

Weijer, P. W. van de

Wiegerink, A.

Wit, B. A. de

Wit, A. J. de

Wubbe, Jos. W. M.

Wijck, Th. J. van

Wijtenburg, M. W. A.

Ypma, H.

Zanten, Mgr. M. H. van

Zellerhoff, C. J.

Professor i. h. Seminarie

Architect

Architect

R. K. Priester

Kapelaan

Pastoor

Pastoor

Kapelaan

Kapelaan

. Deken en Pastoor

Deken en Pastoor

Professor

Kapelaan

Kapelaan

Assistent

Kapelaan •

Glasschilder

Professor i. h. Seminarie

Pastoor

Pastoor

Kapelaan

Assistent

Kapelaan

Architect

Pastoor

Kapelaan

Pastoor

Uitgever

Kapelaan

Deken

Pastoor

Kapelaan

Kapelaan

Professor i. h. Seminarie

Pastoor

Pastoor

Presid. v. h. R. K. Armbest

Ypelaar, Ginneken.

Düsseldorf, Oststrasse.

Düsseldorf, Oststrasse.

Utrecht, St. Andreas-

gesticht.

'sBosch, St. ('atharina.

Balk.

Baak.

Silvolde.

Doetinchem.

Leeuwarden.

Sneek.

Rolduc.

Ginneken.

Tlilversum.

Ouden Rijn.

Tilburg, St. Anna.

Utrecht.

Kuilenburg.

Ulft.

Harmelen.

Roggel.

Doornenburg.

Bussum.

Ulft.

Arnhen.

Vinkeveen.

Utrecht, St. Martinas.

Utrecht.

Utrecht.

Eiden bij Arnhem.

Utrecht.

Gaanderen.

Schalkwijk.

Utrecht, St. Catharina.

Warmond.
Kolmschate. ^

Amsterdam.

Utrecht, Janskerkhof.





SINT BERNULPHUS-GILDE

VERSLAG
OVER HET JAAR 1912

ELECTRISCHE DRUKKERIJ „HEX CEN'TRUM", UI'RECHT





ILDEREIS NAAR KLEEF, KRANENBURG,
XANTEN EN CALCAR, 1,5 en 16 JULI, HER-
HAALD 15 EN 16 SEPTEMBER i). — Is er wel

voor den verstandelijken mensch, die behept is met den

onuitsprokelijken trek naar het schoone, een hoogere

yenietinjr dan reizen? Dan reizen, om de schoonheid

dezer w^reld te j^'aan zoeken ?

Hoe heerlijk, in den gouden zomertijd, onder de zware vveelde der zonne-

praclit, met het rijkchjke loof op de boomen en de zeer zoete geurende

vruchtbare landen.

En al reizende na te peinzen het leven der vroegere geslachten, die zoo-

veel schoonheid hebben gesticht, wier levensgevoel in onze droomen van

bewondering voor de brokstukken van hiin verzonken bestaan herrijst.

En dat te doen in een pittig en ontvankehjk gezelschap, dat evcnzeer

van diep besef der hoogste waarden van dit leven is doordrongen. Samen

te zien het schoone der wereld en de verscheidenheid der menschen. En
samen te drinken in den zoelcn avond na den stralenden dag, in de

behaaglijke vermoeienis der leden, den parelenden wijn op het terras.

Dat hooge geestelijk en lichamelijk genot gaf het gild van Sint Bernulphus.

De kunstreis was het middelpvmt van zijn bestaan.

Wat kon het dan ook beter doen dan na zijne wedergeboorte terstond

een nieuwe kunstreis aan zijne leden te bieden?

En waarhecn kon die reis beter zijn gericht dan naar de oude steden

i| Aan de eerste rei.s werd door 48, aan de tweede door 12 leden deelgenonien. Op de

tweede werd doordat met het bezoek van kr.\nicnburg begonnen, daarna Kleef

bezocht en de reis 's avonds tot Xanten voortgezet werd, tijd gewonnen, om den vol-

genden dag eerst de belangrljke ontgravingen vau Castra Vetera te bezichtigen en

daarna de merkwaardigheden van Xanten en Calkar.



aan den beneden-Rijn, naar die oude Germaansche landen, waar in de

Middeleeuwen de scherpe grens nog niet lag tusschen een groot Duitsch-

land en een klein Holland? Naar die oude steden, waarheen een zoet

verlangen dengene, die de vreemde schoonheid wil aanschouwen, het

eerst trekt?

Naar Xanten en Calcar ging immers de allereerste kunstreis van het gilde.

Xaar Xanten en Calcar ging het een tweede maal terug. Belangrijke en

uitgebreide beschrijvingen dier tvvee reizen bevatten de jaarverslagen van

ons gilde. Zij ontslaan den tegenwoordigen verslaggever van den plicht,

wederom zoovele schatten van den rijkdom van Kleef, Calcar en Xanten

volledig te noemen.

Möge hij met een weergeven der indrukken, die het verjongde Sint

Bernulphusgilde ontving, kunnen volstaan.

Het verdienstelijk omschreven programma der reis, van de hand van den

eersten secretaris, maakte de uitnoodiging aan de leden aanlokkelijk

genoeg.

Zoo stonden dan op een schoonen Maandagmorgen in het midden van Juli

vele gildebroeders op het Nijmeegsche perron. Daar had het begroeten

en kennismaken plaats. Het was middag toen wij aankwamen aan het

Station van het oude, historisch zoo belangrijke Kleef, vanwaar een aantal

groote rijtuigen ons bracht naar het oude hotel Loock, dat de traditie

van Sint Bernulphus had aangewezen als een geschikt hospitium.

Daar voegde zieh reeds bij ons, als wehvillcnd en belangstellend gastheer,

de zeereerwaarde deken van Kleef Sprenger, die ons de eer aandeed,

onze gast te willen zijn aan het ontbijt, dat voor het gezelschap gereed

stond, en aan tafel met een hartclijk en geestig woord ons welkom heette

binnen de oude stad, nadat onze voortreffelijke gildedeken zijne mede-

broeders en onzen gewaardeerden gast op het eerste rustpimt der reis

officieel had begroet.

De deken van Kleef was verlangend, ons zijn parochiekerk, de oude

stiftskerk, te laten zien. Reeds vertelde hij aan tafel, aanknoopend aan

het zooeven door den gildedeken gezegde, dat er in deze gewesten geen

BEELDSTORMERS hun Vandaalsch werk hadden verriebt, hoe veel rijker

zij toch nog had kunnen zijn dan zij in werkelijkheid is, omdat haar

kunstschatten niet werden gewaardeerd. Zoo had men nog in het begin

der ig'''' eeuw dikwerf beeldjes van de altaren gehaald om er het

vuur van den kachel in de sacristie medc te stoken ! Wij togen dun ook

terstond na den maaltijd, in vrome stcmming, om het goed te genieten,

door het smalle straatje naar het stille, in zachte zomermiddagrust liggende



kerkplein. lüi stonden in de schaduw der oude boomen voor den zon-

verlichten gevel van strenge, sobere, reine 1 4'''^-eeuwsche Gotiek, in haar

eigen gaaflieid vokooid cn bewaard gebleven.

Dan tradcn wij binnen in de koeke der tengevolge van haar in te

zware kleuren gehouden nieuwe beglazing eigenaardig duistere, sombere

kerk, die alle bovenverlichtiny mist en nog donker grijs is gekleurd,

hetgeen geen blijden indruk wekt. Wij zagen nog cens de merkwaardige

stukken der vroeger veel rijkere kapittelkerk, wij zagen met trots het

beeldhouwwerk van nns medelid Van der Geld en werden in de sacristie

verrast door het aansrh>uwcn van eenige nieuwe beeiden, aldaar opgc-

steld door den jongen Kleefschen beeldhouwer Gerd Brttx, die als schoen-

makerslccrling mct het mes van zijn bedrijf zijn bceldhouwerstalent had

ontdekt en nu in de Rijnstreek grnoten opgang maakt. Het waren vo iral

kranig in hout gesneden medaillons, Apostelkoppen vol kracht en karakter,

welke zeer bewonderd werden -).

Längs den bronzen Brandenburger keurvorst, die sinds enkele jaren (igog)

op het aardige plein staat als gedenkteeken der Brandenburg-Pruisische

machtsontwikkeling naar het Westen toe in de ly''^ eeuw, gingt'n wij

den steilen weg op naar den sagenrijken Zwanenburg, nog vol mmantiek

voor de mijmerende verbeelding, maar heden nog slechts weinig aan-

trekkelijk bij nadere beschouwing, als doodgewoon verblijf van f^ruisische

bureaucratie en strenge magistratuur '-). Toch hadden wij allen den jungen

moed der pas beginnende onderneming, cm ondanks den last der Jnli-

hitte den hoogen toren te beklimmen — en de aanblik van het oude

Rijndal deed ons den Zwaanridder v/eer beter gedenken dan de sombere

verblijven, die onder ons lagen. En daar lag het liefelijke Kleef, het

»kalter Kipf«-land der Hollanders, vlak voor ons uit, omslotcn door zijn

zware bosschen . . .

Nogf bleef in Kleef de Minorietenkerk te bewonderen, de oude, echte

tweebeukige kloosterkerk, zooals zij moet zijn — een aantrekkelijk Interieur,

vooral om haar rijke, laat-iö'^*^ eeuwsche koorgestoelten en haar enormen

Renaissance-preekstoel. Maar reeds stonden de groote rijtuigen van dien-

zelfden morgen te wachten, om ons längs de lijnen der nog niet loopende

') Op de tweede reis bezocht het gezelschap ook het ati;i.ikr van den kunstenaar.

Een gebeeldhouwde groep voor een drieluik. de bruiloft in Cana, trof bijzonder door

de »Volkstümlichkeit« der voorstelling.

-) Men was reeds bezig in de nabljheid van Kleef een nienwe gevangenis te bouwen.

Als de gevangenen daarheen znllen zijn overgebracht, zal de Zwanenburg volgens den

wensch van den Keizer in oudeu luister hersteld worden.



electrische tram en dus in het langzamcr tempo naar het oude grensstadje

Kranenburg te vervoeren.

Hoe stonden daar, als een blijde verrassing, al in het late namiddaglicht,

hoog en blank en wijd van ruimte der hallen, deze trotsche parochiekerk

en haar pastoor, vol belangstelling voor het bezoek der Hollanders, een

stil-bewonderend kenner van zijn heilig monument, bereid ons alle inlich-

ting tc verschaffen en ook mededeeling te doen omtrent zijn voornemen,

op den machtigen toren met zijn rijke geledingen een passenden heim te

doen verrijzen, waarover hij nog met de Pruisische regeering onder-

handelde. Hoe verhelderd tot een koele witheid valt het licht in deze

hooge hallen : hoe strak in hären eenvoud en aangename verschoidenheid

Staat daar de baksteenen kerkbouw, van zoo echt Nederlandsche oud-kleur,

omheen. Wij aanschouwden ook, met gepasten eerbied, in des herders

banden, het miraculeuze kruis van Kranenburg, dat uit een boomstuk tot

zijn heiligen vorm zou zijn gegroeid. En moestcn dan tegen het Valien

van den zomeravond den tcrugtocht aanvaarden naar het gastvrije Kleef.

Langer dan lief hield ons het hotel Loock, ontliutst door zooveel gasten,

aan het avondmaal. Niet in een laag, benauwd vertrek wilden wij dezen

zomeravond beleven. Eindelijk zaten we dan op Maywalds terras, te laat

om daar welkom te zijn aan de slaperige obers. Maar de avond lag in

het Rijndal en de gouden wijn kvvam, terwijl wij spraken over kunst en

schoonheid en over allerhande zaken . . . , in de traditie van gezellige

vriendschap en geestelijk-niet-materieele weelde van het Sint Bernulphus-

gilde en zijn kunstreizen.

Reeds tc zeven uur den volgenden morgen droeg onze hoogeerwaarde

deken de Gilde-Mis op in de Stiftskirche van Kleef. De Duitsche school-

kinderen waren daar ook ; zij zongen er en baden te samen : dat was het

kerkelijk leven der anderen, dat wij bespiedden.

Het was nog niet half negen, toen reeds onze trein moest gaan naar . . .

Xanten.

Naar Xanten!

in einer Bürge riechen,

vil witen wol belcant,

niden bi dem Rine,

I )iu was ze Santcn genant,

waar Siegfried was geboren, waar de Castra Vetera, de hoofdplaats van

Germania Inferior, aan den zoo prachtig gekoloniseerden Beneden-Rijn

had gelegen, waar Johannes Janssen uit deze zoo innig liistorische sfeer
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met de eerste levenslucht zijn leven-vervullende liefde voor de geschiedenis

heeft ingeademd.

Naar Xanten ging nu de tocht. En wij, die verzot zijn op die heerlijkste

Stemmingen van Middeleeuwsche kunst, op die aardsche zaligheid, welke

wij zoeken, wij wisten, dat het oude Xanten ons niet zou teleurstellen.

De moderne spoorlijn heeft het niet de moeite waard geacht, zicli geheel

naar het kleine nest toe te buigen. Zoodoende is het twintig minuten

wandelens tusschen het Station en de stad.

Reeds beheerschen de oude Romaansche torens en de hooge rüg van

den Dom den aanblik van het geheel, maar nog zijn ons verborgen de

daaronder verborgen schatten, in een ongebroken reeks van eeuwen

verzameld. Wij doen dan onzen intocht, wij staan onder de boomen van

het plein bij Hoevelmans' hotel en naderen nu in plechtig besef de poort

der immuniteit, om binnen te gaan den claustralen hof, die in zoo volle

gaafheid door de oude, geheimzinnige kapittelhuizen omsloten de herinnering

aan Mr. Samuel Mullers onvolprezen schets uit de Middeleeuwen wekt. En

daarbinnen Staat omhoog, nu niet meer als een geheel, maar aanminnig

in haar cindclooze merkwaardigheid de kerk in hare langzame voltooid-

heid. Hier zweefde Beissels naam, die ons het bouwproces zoo zonneklaar

uit de stukken heeft doorlicht; hier begint de bewondering van aange-

zicht tot aangezicht voor wat in der eeuwen loop, door geen Hervorming

gestoord, is geworden en blijven staan, tegelijk met het zieh aanvullend

kapittel gehamlhaafd. Wij staan dan voor die kostelijke zandsteenen torens,

voor de Romaansche voorhal, door wier tusschenvlak zieh reeds met

een groot raam de Gotiek heeft gebroken. Wij dringen ons om de

architecten in ons midden, die zieh verdienstelijk maken door uitleg te

geven, en bidden met nog meerdere vroomheid dan eiders tot den Patroon

dezer kerk, als wij in hare poorten zijn binnengetrokken tot het voorge-

borchte dezer heilige ruimte. Hij is niet groot, de Dom van Sint Victor,

maar zijne zevcnentwintig altarcn staan aan ledere pilaar tot aan zijne

deuren en zijne rijkdommen maken hem kleiner door hun getal. Hier is

de zoete schoonheid der Douwerman-altarcn, die Calcar en Xanten

maken tot een heiligen klank voor de zoekers naar de zaligheid der

heilige kunst, een kunst van eindelooze toewijding aan het snijden van

het hout tot die kostelijke poppetjes der 15'^'' eeuw, in hun fijnheid van

figuren en getrouwheid van het Middeleeuwsch kostuum ; een kunst van

rüstige, gelukkige gildemeesters-vaardigheid en van vroom geduld, om
ons in kalme aandacht en in liefde ook voor het bijkomstige de zorg-

vuldig geordcnde tafereelen te vertoonen van Jezus" leven en lijden, het



ophalend met volkomen vervvorven bezit van kennis tot in het Oud-

testamentische begin van Jesse's machtigen boom, die in de predel van

het Maria-altaar met zoo roemvolle kunstvaardiglieid tot in het kleinste

gesneden, achter glas wordt bevvonderd. En dat gemaakt in een tijd,

waarin reeds de eenheid des levens der Middeleeuwsche steden op het

wreedst werd verscheurd door het meedoogenloos getwist der Hervorming.

O, Douwermans, o edele gildebroeders van Calcar, gij mannen met

uw^ zachten baard, met uw fliuveelen pak, was dan uwe streck, was dan

uwe stad een zoet, rüstig eiland te midden der stormen ?

Gelukkige mannen, die uw arbeid hebt kiinnen voltooien, terwijl het

kapittel van Sankt Victor zieh rüstig coupteerde!

Wij bezagen die altaren, wij keken overal, ook in de beminnelijke intimitcit

der zijdelings gelegen doopkapel ; wij genoten de kostelijke waarde der

oude ramen in de stemming hunner kleuren en het hecrlijk primitieve

der figuren ; wij onderschreven haastig het algemcen vernietigend vonnis

over het grove Berlijnsche, Pruisisch koninklijk geschenk in het groote

Gotische venster van het Westfront, dat de stemming wil bederven — en

zwcgen nog vol eerbied voor het heilige der heiligen, voor het volkomen

gesloten kapittel-koor, dat ons nog wacht, zooals de geslachten der

kanunniken het hebben verrijkt en het hebben vertaten.

Daar Staat het groote, merkwaardige hoofdaltaar met zijn enorme vleugel-

deuren en zijn groote, in Vierkante vakken geplaatste koppen, rondom

den reliekschrijn van Sinkt Viktor, als een grafmonument van het The-

baansche legioen.

Daar, in de rust van die heilige afgeslotenheid, staan de gave, vroeg-

gotische koorgestoelten onder de warme innigheid der volledige wand-

bedekking van 15''''- en i ö''''-eeiuvsche gobelins, die erbovcn en ernaast

zijn gehangen.

Daar Staat de groote lessenaar in rococo, want het kapittel continueerde

zichzelf .... Daar .... Staat dat wonderwerk van koper, de driebogige,

als boomtakken zieh vlechtende overspanning van de breedte des koors,

vlak voor het groote altaar, dragende eene rij van kaarsen en met beeiden

op de beide pijlers, rank en slank en toch innig massief, een wonderwerk,

zooals nergens wordt gezien, en dan nog wel de arbeid van den meester

te Maastricht, van den man, die de vont der Bossche kathedraal heeft

gemaakt.

Ja, we zijn trotsch. Maar we zijn hier in de landen, die in die tijden naar

het Westen geen andere grenzen kenden dan de zee. Dichtbij is de

sacristie, die de schatten bevat. De koster met zijn ernstig-vroom gelaat
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ontdoet de slotcn der brandkasten en daar komen ze, de kostelijke

relieken van den alleroudstcn tijd, de ivoren pyxis van de vijfde eeuw

en de beminnelijke reliquiaren van zilver en etnail, die \ve zelfs in onze

banden mögen vattcn, hetgeen we met schroomvollen eerbied bestaan.

Er is nog eene andere, eene oude sacristie, op zichzelf een zeer aantrek-

kelijk vertrek in dezen Dom, eigenaardig gebogen ' om zijnen romp en

mooi gewelfd. Daar zijn de oude paramenten. Daar hangt het beroemde

Sint ]-5ernardskasuifel in volkomen klokvorm, waarin de tengere heilige

wel niet te vinden moet zijn geweest. Daar hangen de latere, talloos en

weelderig. Er is er ook een, gemaakt uit een kleed van Marie-Antoinctte.

Want .... het kapittel continueerde zichzelf .... Wij loopen nu naar den

kruisgang, waar de in de muren gemetselde epitafen van zoovele kanun-

niken, die in een reeks van eeuwen hebben geleefd, tot ontcijfering lokken.

Wij loopen hem rond en zien door de hooge vensters in den stommings-

vollen hof, waar de steenen lantaarn Staat in bekoorlijke vervallenheid

tc midden van een wildernis van planten; en zien omhoog naar den

opbouw der oostzij, naar de vensters der kapittelschool in hun sobere,

vroege, vervallen gothiek en de kapittelzaal daarneven. Zoo onvolprezen

schoon en heerlijk is dit alles in dezen kruisgang, zoo gaaf in zijn

vervallenheid, niet bedorven door een restauratie, die de fantazie vermoordt.

Wij dwalen weer buiten de kerk op het klaustrale plein en zijn nu ver-

rukt over den buitenkant der vroeg-gotieke kapittelgebouwen, die den

kruisgang omsluiten. Wij proeven het hevige, bij voorkeur caricaturi-

seerende realisme van 1
6'*'' eeuwsche beeldhouwkunst in kruiswegstaties,

die aan de buitenzijde der kerk bij het noordportaal zijn te zien en in

den Calvarieberg, die daar vrij Staat bij den ingang van het hof.

Wij hebben nu de Sankt \'iktor van Xanten bevvonderd. Willen \vc al

weg? () neen! we hebben er nog lang niet genoeg van genoten.

Zouden we hier niet willen blijven? Ziet die geheimzinnige, schilderachtige

kanonikale huizen nog eens aan, in hun gesloten reeks, met ommuurde
voortuinen, rondom de verrukkelijke pracht dezer heerlijke kerk! Ze zijn

ruim en goed, want er hebben allicht nogal weelderige praebendarii

in gewoond; het is hier zoo stil en zoo zoet, zou er niet een goedkoop

zijn te huren? Zou het hier niet heerlijk studeeren zijn, verborgen voor

het noodlot des levens, dat ons niet aan ons ideale werk wil latcn ? . . .

.

We gaan ansichten koopen en Hoevelmann is een voortreffelijk Wirtshaus,

waar de stemming aan het middagmaal van zoovelen behagelijk is en

vroolijk, zooals meer gezien wordt na een gezamenlijk diep wezenlijk

genot. Maar het mag niet te lang duren, want de trein, die te Calcar
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stopt, zal weldra komen en het Station is immers een eind weg van het

stadje. \Ve kunnen Cleverthor niet meer zien en onzen zin voor de Romein-

sche archaeologie moeten \ve een volstrekt zwijgen opleggen.

Het is warm in den trein, maar er zijn niet veel halten tusschen Xanten

en Calcar. Dit wordt reeds de laatste etape onzer reis, doch zij is niet de

minste en voor dengene. die nog nooit in Calcar was geweest en slechts

vagelijk deszelfs schoonheid vermoedde, eene openbaring.

Aan het Station werden wij begroet door een kundig, jong priester,

vricnd van onzen deken, kapelaan Fl^AN/ Müxcn, schrijver in de Zschr.

für Christliche Kunst, en door onzen Kleefschen beeldhouwer, die er op

gesteld waren, ons den glans van Calcar's school en Douwcrmans heer-

lijkheid in de eigen stad te doen zien.

Het stadje zelf is al zoo aardig en maakt door zijn groote, ruime markt

inet interessant raadhuis, een meesterstuk van baksteenbouw, een indruk

\'an meer historisch aanzien dan het eenvoudige Xanten.

Maar dan de kerk ! De sombere, simpele, maar hooge baksteenbouw van

buiten en de wijde, blanke hallen van binnen; een kerk als in Kranenburg
en een bijzondere helderheid van licht, waarin de reeks van de schoonste

gesncden altaren, die ons met stomme verbazing slaat.

Xanten is een interessanter geheel, maar Calcar geeft weer een heerlijker

smaak van laat-Middeleeuwsche cuUuur, van Katholiek gevoel doortrokken,

in het weelderige kleine stadsbestaan. Het Middeleeuwsche Calcar leeft

voort in zijn kerk. De Middeleeuwsche poppetjes zijn hier nog mooier,

nog kostelijker dan in Xanten en zij leven hier in het hcldere licht,

leven voor ons en met ons in het Katholieke leven der kerk, waarin

hun bekwarne medeburgers hen hebben gezet. Hier zijn de Middeleeuwen

niet te droomen, maar te tasten.

De boekjes zeggen, dat ook hier veel is geschonden en verdwenen ! Dit

verhoogt onze verbazing als wij aanschouwen de volheid dezer tegen-

woordige pracht.

Het Marianum straalt van boven en daarondcr, als grootste monument
van houtsnijkunst, heerscht het hoogaltaar met zijne wemeling van figuren

om het kruis van Christus, als middelpunt der lijdensgebeurtenissen, die

hier alle volledig en tot in de kleinste bijzonderheden zijn voorgesteld,

wederom ten blijk, hoezeer de heilige geschiedenis in het Middeleeuwsch

bewustzijn op de eersie plaats leefde. Zij leetde daar, vermengd met de

onmiddellijkc indrukken der plaatselijke omgeving en werd aldus door

de technisch zoo hoog ontwikkelde gilde-kunst in de plastiek weerspiegeld.

Vandaar de kostelijke humor, de kostelijke anachronismen en de schit-



tereiide les in vroomheid eii kultuurhistorie van de tafereelen dezer

altaren.

Het zijn Calcarsclu' gildemeesters, die dit wrochten : op eeu vleugeldeur

van het hoogaltaar hceft de voortreffelijke Jan Soest, die ook in Haarlem

werkte, de opwekking van Lazarus voorgesteld als gebeurende op het

kerkhof van het Dominicanenklooster te Calcar, met de gevelrij der

Calcarsclie markt op den achtergrond; op het tafereel van Christus voor

Pilatus Staat een vrouw met een Calcarsche muts.

Bij ]\Iaria's dood bidden de apostelen aan groote rozenkransen ; een leest

uit een boek, met een grove bril op zijn ncus. Aan het graf van Christus

liggen de Soldaten met schietgeweer en kruithoorn. De richter Gideon

verschijnt in een blank harnas, zooals Karel de Stoute het droeg en al

de lieve poppetjes zijn naar den »Ausgang des Mittelalters- gekleed.

Maria Magdalena vooral vertoont al de mode-grappen van dien gedegene-

reerden tijd in haar overdadig kostuum. Van een tijd, die weelderig en

vroolijk was. Het waren de broodkruimels, die ook de kapittelheeren

staken. Ilet is al meer opgemerkt, dat men ter verklaring van Middel-

eeuwschen humor in een geestelijk milieu dikwijls niet verder behoeft te

gaan dan tot de beschouwing van hedendaagsche communiteiten. De
reactie op het strenge silentium is een vroolijke recreatie. Brave priesters

bijeen kunnen zeer plaagziek en lachlustig zijn. ,

Niet noodig is wellicht, eene rechtstreeks moraliseerende of symboli-

seerende strekking aan te nemen als motief, waarom het Calcarsche

kapittel zijne luide grappen liet beeiden in het eikenhout zijner koorzetels.

Ook hier ligt het bogrip voor de hand, met het innige genot der op

heeterdaad betrapte plastiek van hun dagelijksch leven en van hun

gedachten. Mooi vooral zijn de glimlachende engel met de stift en den

inktpot, die de goede noten op de schrijfrol zet; en de koorduivel, de

Tytinillus met zijn grijnzenden kop en zijn bokspooten, die een heel groote

schrijfrol voor zieh heeft en een heel grooten inktpot en die aanteekening

houdt, zooals ook werkelijk de daartoe te Calcar aangestelde vicaris doen

moest, van het te laat komen en het verzuim, van het niet meezingen en

het praten onder het gebed . . .

O kostelijke Middcleeuwsche tijd, o schoone herinnering, die wij van de

oude Duitsche stadjes aan den Beneden-Rijn zullen meedragen naar huis,

naar het verwante Holland, waar geleefd hebben dergelijke menschen

en waar dergelijke en dezelfde meesters hebben gearbeid; waar alleen

andere lagen van cultuur zieh hebben geschoven over die der Katholieke

eeuwen, zoodat deze verbrokkeld en min of meer onduidelijk is geworden,
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terwijl daar in die stedekens als Calcar en Xanten hct Middeleeuwsche

leven ongerept bleof; niet versteend, maar vereeuwigd in het leven der

Kerk.

Toen Amsterdam zieh altereerde, verliet burgemeester Brouwer de stad;

hij borg zichzelf en zijne familie in het stille Calcar en zal er rüstig

hebben geleefd, ver van den ruwen strijd der Geuzen legen de koud-

bloedigen. Mgr. KlOnne heeft ons vroeger verhaald, hoe hij ecne prachtige

zilveren monstrans uit het Begijnhof heeft meegenomen en die geschonken

aan zijne nieuvve parochiekerk. Wij hebben die monstrans gezien en ook

het graf der familie Brouwer, hun portret en het Renaissance huisaltaar,

dat hun heeft behoord.

Het lijkt wederom niet noodig, alle de schoonheden van Calcars kerk te

noemen en te beschrijven. Het zij genoeg, te getuigen van den diepen

indruk dien de leden van Sint Bernulphus van deze schoonheid ontvingen

en van het diepe besef harer ontzaglijke bestudeerenswaardigheid, dat

hen vervulde.

Met een zoet wee van al te vage genieting. van spijt en van verlangen

naar moerdere kennis en terugkeer verlieten wij Calcar, en kwamen in

den warmen achtermiddag van i6 Juli weer in Kleef aan.

Wij hielden er den maaltijd in ons hotel Loock. Wij hadden er onzen

jongen Kleefschen beeldhouwer en kapelaan Münch, die te Calcar onze

gidsen waren gewcest, te gast. De jonge Duitsche priester sprak een

geestdriftig woord van hulde aan het gilde. dankte voor ons bezoek,

noodigde uit tot herhaling en wekte op tot gemeenschappelijke Studie.

Algr. Jansen Het niet na den geestdriftigen gast te danken voor zijn woord
en alle hulde op hem terug te werpen. Hij sprak ook het afscheid tot

ons allen en merkte terecht op, hoe er stemming van voldaanheid was
onder de broederen.

Wij beloofden elkander het wederzien op de vclgende reis en bestegen

den trein naar Holland, uitgeleid door onze nieuwe Duitsche vrienden,

in Xijmegen nog bijeen en daarna ons gezelschap splitsend in steeds

menigvuldiger richting.

L. VAN GORKOM.
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AARLTJKSCHE ALGEMEENE VERGADERING
TE A:\[STERDAM OP WOENSDAG 29 NOVEM-
BER, VOORAEGEGAAN DOOR EEN KÖRTEN,
MAAR BELANGRIJKEN STUDIETOCHT, — De
tegen het middaguur uit verschillende streken des

lands in "s Rijks hoofdstad aangekomen leden troffen

elkander bij Krasnapolsk\-, van waar zij zieh, na het

hun daar bereide ontbijt genuttigd te hebben, begaven iiaar het eerste

doel van den studietocht:

DE OUDE ST. NICOLAAS-KERK.

Daar wachtte hcn met nog eenige leden uit Amsterdam en omstreken

hun letter- en oudheidkundige medebroeder, de hcer JAN v. M. STERCK,

die hier hun Cicerone zou zijn en latcr de goedheid had, het door hem
op den Icerrijken rondgang gesprokene samen te vatten in de volgende

verluchte verhandeling

:

»Toen op de kentering van de 13'''' eeuw de oude Schipperskerk te

Amsterdam, de S. Olafskapel, te klein begon te worden voor de steeds

toenemende bevolking van de stad, werd het plan ontworpen voor een

grooter heiligdom, dat den lö"*™ September 1306 werd ingewijd, nadat in

127 8 met den bouw was begonnen. De kerk werd toegewijd aan de

H.H. Joannes den Dooper en Nicolaas. Van dit oude bouwwerk is ver-

moedelijk niets meer over. De S. Nicolaaskerk te IJsselstein, die in het

vorige jaar door een zwarcn brand geteistcrd werd, maar ihans hersteld

wordt, kan nog een denkbeeld geven, hoe de Amsterdamsche St. Nicolaas-

of Oude Kerk in de i4'^^eeuw geweest moet zijn. Eerstgenoemde toch is

in 13 10, dus vier jaar na de laatste, op verzoek van G\sbrecht van Aemstel

ingewijd door den Bisschop van Utrecht, Gwy van Henegouwen, nadat

zij volgons het model der Amsterdamsche kerk gebouwd was.

Gescliriften betreffende de Oude Kerk te .Amsterdam : A. w. weiS.SMan, lets over de bouw-

geschiedenis der t lüde Kerk. (Anist. Jaarb. 1890, bl. 851, — li. j. M. de bont. De Oude- of

St. Nicolaaskerk te Amsterdam, hare kapellen, altareu en fundatien. (In Bijdragen v. d.

Gesch. V. li. Bisdom v. Haarlem iSgy— iSgSj. — van arkei. KN weissman, N.-HoU.

Oudheden, 5^^ stuk, bl. 27. Uitgeg. d. h. Konk. Oudheidk. Genootschap. 1902. — a w.

weissman. De Oude Kerk te .'imsterdam, met afbeelding van de Loterijkaart v. 155S.

Jaarversl. K. Oudheidk. Genootsch. 1903. — Dezelfde, Zestiende eeuwsche glasschilder-

kunst, Ibidem, 1904. — b. j. m. de bont, De Beeldstornierij en de Glasramen in de

Oude- of St. Nicolaaskerk. (Jaarb. v. Alb. Thijm, 1904, bl. i). — a. w. weissmax, Het

Zesde eeuwgetijde der Oude Kerk. (De Bouwwereld, s"? Jaarg. 1906, Nos 15 -iS).
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Herhaaldelijk blcek eeii uilhrfiiliiiy van de Sint Xicolaaskerk noodig, on

tot 1334 werd er voortdureiid aan gewerkt. Xaar alle waarschijnlijkheid

heeft de devotie tot het in 1345 voorgevallen [Mirakel van het H. Sacra-

ment van Amsterdam, en de daardoor ontstane bedevaarten, 00k veel

bijgedragen tot de noodzakelijkheid cm de Oude Kerk, ook later nog,

uit te breiden. De Heilige Stede (in igo8 afgebroken) gesticht ter plaatse

van het Mirakel, is eerst later gebouwd.

In 1370 werd het kdor van de ( )ud(' Kerk vergroot ;
ook de zijbeuken

waren in de i4'''' eeuw niet zoo breed als nu.

Zelfs nog in 1558 heeft het koor een geheele vernieuwiiig ondergaan,

waaraan een belangrijke herinnering wordt bewaard in de nierkwaardige

loterijprent in houtsnede, die voor eenigejaren in Engeland is ontdekt en nu

in de verzameling van het Koninklijk (Judheidkundig Genootschap berust.

De prent is een opwekking voor de geloovigen tot deelneming aan een

loterij ten behoeve der opbouwing van het koor. Boven is daarop het in

aanboLUV zijnde koor afgebeeld en onderaan slaan de tot deelneming

aanlokkende prijzen.

De voortdurende uitbreiding en verbouwing heeft ovcral sporen achter-

gclaten in de onregelmatigheid, die in verschillende gedeelten valt op te

merken. Vooral aan de buitenzijde maakt de Oude Kerk met haar vele

aanbouwsels een meer pittoresken, dan architektonisch schoonen indruk.

Maar ook inwendig wijkt de bouw af van de strenge ordc, die in de

meeste Noord-Nederlandsche middeleeuwsche kerkgebouwen heerscht.

Bijvoorbeeld de vijf zuilen, die het middenschip dragen, staan aan de

Noordzijde regelmatig op de lijn van den toren, naar het koor gezien;

maar de vijf tegenoverstaande zuilen, ten Zuiden, staan niet evenwijdig

aan den as, maar wijken zelfs i ä 2 1/2 meter daarvan af.

In de i5<ie ceuw werden de zijbeuken opgetrokken tot de gelijke hoogte

van het middenschip, en in dien tijd zijn ook de 6 kapeilen naast de

zijbeuken aangebracht, aan de Noord- en Zuidzijde elk drie. Staat men

met het gezicht naar het Oosten, dan heeft men aan de rechterhand eerst

de kapel van L\sbeth Gacff van Outshoorn; vervolgens de kapel der

huiszittende armen, en daarnaast die van Sint Eligius. Boven deze kapel

vindt men nog de .)han[g]ckcamer«, of zolder voor de Cellebrocders, die de

pestlijders verpleegden. Nabij het koor waren de kapeilen van S. Jeroen

en S. Sebastiaan. Aan de linkerhand zag men de kapel van de Hamburger

kooplieden, daarnaast die van de buiten- en binnenschippers, en die van

het Weitkoopers- of graanhandelaarsgilde. Daarop volgde ten Noorden de

kapel van het H. Graf, waarin nog de treurige overblijfselen van een
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kiinstig netgewelf, dat de beeldengroep ovcrhiiifde, zichtbaar zijn tusschen

de Stapels stoven en een gemetseld fornuis om de turven daarvoor aan te

branden. De reeks kapellen wordt gesloten door het Onze Lieve Vrouwe-

Choor, met de beroemde gebrandschilderde glasramen.

Nog twee merkwaardige kapellen verdienen een afzonderlijke vermelding,

de doopkapel en de zoogenaamde IJzeren Kapel. De eerste, op de S3'm-

bolieke Noordzijde aangeboiuvd, is sedert 1651 ingericht tot grafkapel

van burgemeester Cornelis de (iraaf van Polsbroek, wat Vondel deze

vcrzen in de pen gaf (1664):

Het doopkoor, eerst genoemd de vout,

Die kinders christende en herbaarde,

Beschadnwt Polsbroeks gulden mond
Met zijneu grafzerk onder d'aarde.

Eigenaardig is het, dat deze kapel in den katholieken tijd 00k aan den

H. Cornelius gewijd was.

De IJzeren Kapel is naast den zuidelijken ingang gebouvvd en Staat,

zeer merkvvaardig, hoog boven den vloer der kerk. Ze is slechts längs

een langen trap te bereiken en afgesloten door een ijzeren deur. Dit

kamertje. ook »het secreet genoemd, had vroeger de bestemming de

oude Privilegien van Amsterdam veilig te bewaren. Dat deze kapel zou

zijn gebouwd ter bewaring van de miraculeuze hostie, wordt door geen

enkel document bewezen. Het is slechts eei veronderstelling uit later tijd.

Tegen den Noord-oostelijken muur van het koor was de sacristie aan-

gebouwd.

De Oude Kerk moet 40 altaren rijk zijn geweest. Het hoofdaltaar werd

omstreeks 1530 ä '32 versierd met een groot paneel van Joan van Scorel,

voorstellende Christus aan het kruis tusschen de moordenaars, waarop

Alardus van Amsterdam, in dit of het volgende jaar, een fraai gedieht

maakte: »In signum Crucifixi«, (afgedrukt in Het Boek, 3^ Jg.

ig 14, blz. 211.) Vijftien jaar later werden er nog vier deuren aan het

altaarstuk toegevoegd, geschilderd door Maarten van Heemskerk. Dit

kunstwerk is bij den beeldenstorm van 1566 geheel vernietigd. Er bestaan

nog een paar copieen van.

Tegen den noordelijken pilaar in het koor was een kunstig gebouwd en

gebeeldhouwd H. Sacramentshuisje van 15 meter hoog, waarin, behalve

het H. Sacrament, steeds de kostbare heilige vaten, kelken, cibories enz.

tevens bewaard werden.

Reeds van verre trekken door hun schitterende kleuren en rijke, weel-

derige voorstelling onze aandacht de groote gebrandschilderde glasramen
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in de O. Lieve Vrouwe-kapcl ten Xoorden van het koor. Zij zijn, in hun

oorspronkelijken staat, te danken aan het penseel van een anderen grooten

Amsterdamschen kunstenaar : Pieter Aertszen, bijgenaamd Lange Pier.

Het meest rechtsche raam stelt voor de Aanbidding van het goddeUjk

Kind door de Herders, terwijl op den achtergrond ook de Besnijdenis van

het Kindje fezus wordt afgebeeld. De onderste helft van dit raam wordt

voor een derde daarvan ingenomen door een fries, waarin links: de

H. Nicolaas en de H. Johannes de Dooper, — de H. RIaagd en de

H. Catharina, als de patroonhciligen der Oude- en der Nieuwe Kerk, zijn

vveergegeven, en rechts het wapen van Amsterdam met 15 5 5 en een

heraut, die den banier van de stad laat wapperen. Dit raam is in 1554

door de stad aan de kerk geschonken.

Het raam, dat gevonden werd in de thans uitgebroken kapel der Voet-

boogschutters. die vroeger door een muur van het O. L. Vrouwe-koor

gescheiden was, stelt voor de Boodschap van den Engel aan de H. Maagd

in de linksche helft, en het Bezoek van de H. Maria aan de H. Elisabeth

in de andere. Het onderste, derde gedcelte, wordt ingenomen door de

afbeeldingen der schenkers: Jan Claeszoon van Hoppen, burgemeester

van Amsterdam, met zijn vrouw cn dochters, waarachter patroonhciligen,

benevens de H.H. Petrus en Paulus. Boven den burgemeester wordt door

een bisschop een banderol gehouden, waarop NKMO I,F.DITUR XISI A SE

IPSO. De beteekenis van dezen geheimzinnigen spreuk is in dit verband

nog niet voldoende opgehelderd.

Het derde en smalste raam geeft de voorstelling van het sterfbed der

H. Maagd, op de onderste helft versierd met de afbeeldingen der stichters

Cornelis Gijsbertszen Brunt en zijn vrouw Catharina Loen (?) met hun

kinderen, en de patronnheiligen S. Cornelius en S. Catharina, waartusschen

het opschrift:

AD LAUDEM DEIPARAE VIR-

GINIS MARIAE - BRUXDTO-

RUM PIETER MIES PONI

ME FECIT 1505.

Hetwelk als volgt vertaald kan worden

:

»Tot lof der Moederniaagd Maria heeft Pieter Mies, (of Remmenszoon\

gemaakt dat ik voor de familic Brundt geplaatst ben«. Mies of Meeus

is dan verkort voor Remigius, in de volkstaal Rem. Pieter Kemmenszoon

was in 1559 een bekend glasbrander. Naar de verkläring van wijlen Ber-

nard de I*)Ont.

\"olgens verschillende deskundigen, als den heer Schonten te Delft en den
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architekt Weissman te Ilaarlein, is na de grondige reparatie, die deze

raraen in de iS'^'^ eeuw te Briissel ondergaan hebben, maar zeer vveinig

van het oorspronkelijke meer overgeblevcn, wat ook duidclijk in het

karakter der teekening merkbaar is. Do beer Scboutcn acht zelfs slechts

enkcle kleine fragnienten i ö'^'^-eeuwscli werk.

Het graf van den schilder Lange Pier wordt nog gevonden in het zuider

zijschip, mct fragmcnten van dit opschrift

:

De Meester schilder I^ange Pier

Met bei zijn zoueu leggeu hier;

Zeer kloeke schilders, oud bejaert,

Blijven t' saein in de konst vermaert.

Het opschrift is zeer beschadigd; doch palet en penseelen zijn nog zicht-

baar. Toen het rijmpje in de 17'^'-' eeuw nieuw vvcrd opgehakt, is het

eenigszins verandcrd.

Een andere zerk herinnert aan Simon Alcwijnsz., genaamd »Siecht« (de

eenvoudige) pastoor v. d. C)ude Kerk (t 157S).

Behalve de praalgraven van de zeehelden Sweers, Scheij, \'an der Hülst

en Cornelisz. Jans, zijn er nog eenige graven, minder schitterend, zelfs

niet meer zichtbaar, die toch in hoogeren mate onze belangstelling trekken.

In 1635 stond Vondel voor een geopende groeve in het IJeve Vrouwe-

Choor, besehenen door het gckleurde licht der glasramen. Het was die van

Maeiken de Wolff, zijn dierbare huisvrouw. Dit koor inspireerde hem
deze verzen in een lyckklacht aan het vrouwekoor:

O heilig koor, dat van de mijuen

'tVergaen eu onvergaen gebeent

Bewaert en sachte rust verleent,

Totdat de sou vergeet te schijnen, enz.

Reeds in 1Ö33 was daar Vondels dochtertje Saartje begraven, door hem
vereeuwigd in het fijne versje:

De feile doot, die nu geen wit mag sien

Verschoont de grijze lien
;

Zij zit onihoog en mikt met hareu schiebt

Op het onnoozel wicht, enz.

Een ander graf, Vondel niet minder dierbaar, was hier in 1640 gedolven,

het was voor Tesselschade. Constantijn Huvgens vereerde het in deze

verzen

:

Dit 's Tesselschades graf

!

Geen mensch zal zieh vernieten

Haar onwaardeerlijkheid in woorden uit te nieten;

AI wat niea van de zon dert zeggen, gaat haar af!
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Ook I.eonardus Marius. Vondols vaderlijke vricnd, is in 1652 in het hooge

koor begraven en aldus door hem bezongen:

Hier sluimert marius, verschrickt niet voor den naem :

Het is geen Marius, die Rome heeft bestreden

;

Maer die met mont eu penne en diensten en gebedeu

Het Roomsche Christ enrijck verpUchte aen zijne faem.

Zijn wijsheit straelt Godts boeck en alle kunsten deur,

Nu rust VOOR 'T HoüGH ALT.VKR. die voor Godts Kerke waeckte.

Hiermcde eindigt de verhandeling van onzen cicerone, den beer Sterck. ')

Onder zijn geleide toog bet gezelscbap van de oude of EERSTE St.

Nicolaaskerk, naar HAAR EERsTE üPVOLGSTER, of de tweede:

HET VOORMALIGE KERKJE »HET HAANTJE«,
THANS »MUSEUM AMSTELKRING«.

In de regentenzaal ricbtte Pastoor Evers, als Voorzitter van den Amstel-

kring, een welkomstwoord tot de aanwezigen en gaf een kort overzicht

van de historiscbe wording dezer kerkclijke en tevens zog typisch Amstcr-

damscbe verzameling. Wij veroorlovcn ons hier uit bet Gidsblaadje van

J. S[terck] een en ander na te verteilen.

Spoedig na den bouw en de consecratie cjer XIEUWE St. Nicolaaskerk

aan de Slijpsleentn, den 24^"" April 1888, werd »Het Haantje«, in een

niuseum berschapen, geopcnd. '>De bezoeker meene ecbter niet, dat dit

allen katbolieken Amstelarcn dierbare gebouwtje, dat OXZE-LIEVE-HEER-

OP-SOLDER, met zijn vroegere bestemming ook geheel en al zijn karakter

verloren heeft. A'oör alles werd bij de inricbting van bet kleine Museum
in het oog gebouden, dat] juist het gebouw zelf een der groolste merk-

waardisibeden is van bet "cbeele Museum. Men vindt dan ook in dit

kerkje onveranderd bebouden de eigenaardige type van de oude huis-

kerkjes, waar het katbolieke Amsterdam in de dagen der strenge plak-

katen op »paepscbe stouticbbeden« de H. (iebeimen vierde. Een particulier

buisperceel in de X\TP^ eeuw tot »een Roomsche kerk vertimmert« kreeg

achterecnvolgens verscbillende protestantscbe eigenaren, en kon door

dezcr wehvillende houding de geheele acbttiende ecuw aldoor beschik-

baar blijven aan de katbolieke gcestelijkbeid tot het uitoefenen van

1) I»e cliches voor de afbecldingen zijn met groo'.e welwilleudheid ten gebruike afgestaan

door het Bestuur van lict Koninkl. Oudheidk. Genootschap, waarvoor hier belecfJelijk

dank wordt betuigd,
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den Roomschen Godsdienst. In 1SS7 heeft de AMSTELKRING het ge-

bouw aangekocht en tot Museum iugericht. De beeren J. F. M. Sterck

en Mr. A. Smits, die hier onze gcleiders waren, wezen in alle vertrekken

op de vele merkwaardigheden, welke het Museum bezit, en daarbij tevens

op de waarhjk ingenieuzc wijze, waarop de katholieke Amstelaren in de

dagen van verdrukking met de beperkte ruimte wisten te woekeren en

zieh voor onverhoedsche overvallen zochten te beveiligen. Voor hen, die

»Amstelkring« voor het eerst bezechten, was het waarlijk een openbaring,

zooveel interessants uit het 17'*'' en 18'^'= eeuwsche Amsterdam, en zelfs

vroeger tijdperken, bijeen te zicn. In den gang zijn twee vijfticn-d'ecuw sehe

grafzerken, terwijl in de zijkamer enkele schilderijen uit nuil-Amsler-

damsche pastoriün worden bewaard, waaronder een triptiek DE KRUIS-

AFXKMlNCi, toegeschreven aan Joost van Cleef (1500— 1536).

In de kerk zelve vinden wij allerlei kerkgeraat in vroeger dagen hier

gebruikt, of uit andere huiskerken hier ondergebracht. Boven het oude

altaar Staat een DOOP \AN Christus van Jacob de Witt, terwijl rondom

allerlei paramentwerk is uitgestald. In de vitrines vindt men vele stukken

kerkgeraat, nu en vroeger in Roomsche kerken in gebruik, als zieken-

busjes voor de H. Olie, reliekhouder, een wierookvat, een zilvcren pixis,

een mooi eikenhouten zcstien-d'ceuwsch Madonnabceldjc, alsmede tal van

afgietsels van ivoor en aardewerk. Oud borduur- en kantwerk ontbreekt

evenmin; een begin is zelfs gemaakt met het verzamelen van kostbare

oude gewevene zijden- en brocaatstoffen, welke vroeger dienden voor

kerkelijke gewaden. Ook bezit het Museum een rijkbevverkte koorkap en

enkele kasuifels uit lateren tijd. Herhaaldelijk wezen ons de geleiders op

boekwerken, afbeeldingen en prenten, welke herinneringen bewaren aan

het Amsterdamsch verleden of berocmde Katholieke Amsterdammers.

Dit was vooral het geval in de REGENTENZAAL, een keurig en smaakvol

aangekleed 17-eeuwsch binnenvertrek, waar meubilair en versiering zoo

stemmig overeenkomt met de schouw op zwaar getorseerde kolommen,

zoldering en kruisvcnsters. Deze oude zaal is tevens de »Ahnengallerie«,

want hier hangen tusschen al het oude de »ouderen
,
priesterportrctten

van BUVCK, LEONAKDUS MARU'S, IXGEI.S, CAVELIER, HEGEMAX e. a.

;

borstbeeiden van de Nederlandsche katholieke Emancipators, Broere,

Alberdingh Thijm en Mgr. Zwijsen. Een vitrine met merkwaardige munten,

medailles en begrafenispenningen bewaart hier vele herinneringen aan

ons voorgeslacht. Ook wezen de geleiders ons vluchtig op hunne Biblio-

theek, die de grenzen \an »bescheiden« reeds lang over is door de rij

van tijdschriften op historisch gebied, welke wij hier vonden.
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Slechts noode, wijl de voor de te houden algemeene vergadering bepaalde

tijd gckomen was, beeindigdcn de gildebroeders hun wandeling door het

Museum, waarna de deken een woord van hartelijken dank richtte tot

de Regenten Evers, Sterck en Smit en dyarbij in 't bijzonder wees op

de groote erkentelijkheid, welke de Nederlandsche katholieken verschul-

digd zijn aan den Amstelkring, omdat deze voor verre nageslachten in

geheel zijn eigenaardige wezen het kerkje had weten te behouden, het-

welk op ZOO aangrijpende wijze getuigt van drie eeuwen van druk en

vcrvolging, maar tevens van den onbezweken geloofsmoed en de vol-

harding der Ivoomsche \'aderen.

DE VERGADERING.
Zij werd omstreeks drie uur in een der bovenzalen van Krasnapolsky

door den Deken mct het gebruikehjk gebed geopend.

Er waren ruim 40 leden uit verschillende streken des lands, geesteUjken

en leeken in ongeveer gehjk getal, opgekomen, onder wie zieh ook de

nog tot de oudste garde behoorende deken der hoofdstad, Mgr. T,. E.

JANSEX, bevond. Talrijke gildebroeders hadden bericht gezonden, tot hun

leedwezen verhinderd te zijn, o.a. de vice-deken JMgr. GRAAF en het

raadsHd de »Altmeister« MENGELBERG. Zeer gewaardeerd werd de aan-

wezigheid van den beer Directeur der Rijks-Academie voor Beeidende

Künsten, den Heer A. j. derkinderen, sedert tal van jaren lid der

Broederschap. Van de dienstdoende geestelijken van Amsterdam, niet-lcden,

had alleen Rector P. STROOMER gevolg gegeven aan de hun gezonden

uitnoodiging ter bijwoning der vergadering. Dat er vooral van de jongere

geestelijken niet meer deelnamen aan kunsttocht en vergadering, was

intusschen wel hoofdzakelijk aan het samenvallen van beide met hun

calechismus-uren en hun etenstijd te wijten.

Na allen welkom te hebben geheeten, ontvouwde de Deken in een körte

toespraak DE roeping van het gii.de, waarbij hij uitging van de nau-

welijks in woorden uit te drukken beteekeuis, welke voor ons katholieken

onze godshuizen, van het meest eenvoudige dorpskerkje tot de meest

grootsche kathedraal, hebben. Zij belichamen toch alle een en dezelfde,

hemel en aarde omvattende idee, welke tevens geest en hart vervult van

hen, die er de godsdienstoefeningen bijwonen, welke idee in weergaloos

schoonen vorm is uitgedrukt in de kerkelijke Hymne op het feest van

Kerkwijding «Coelestis urbs Jerusalem, Beata pacis visio . In een beknopt

overzicht van de ontwikkeling der liturgische kunst in al haar vertakkin-

gen met uitsluiting alleen der kerkelijke toonkunst toonde Spreker aan,
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hoe de opeenvolgende christelijke geslachten en de verschillende christe-

lijke volken, elk hunner op zijne wijze, gewedijverd hebben in het streven,

die grootsche idee in hun kerkgebouwen te vertolken. In het Museum
»Anistelkring« hadden wij zooeven volop gelegenheid het streven onzer

vaderen te bewonderen, die zelfs in eeuwen van zware verdrukking, voor

zooverre het hun eenigzins mogelijk was, in hun verscholcn kerkjes nog

uitdrukking wisten te geven aan hetgeen hun geest en hart vervulde.

Hoeveel te meer is het daarom de phcht van ons, die de vrijheid en met

de vrijheid de kerkelijke hiOrarchie herkregen hebben, de plicht VAN HET

KATHOLIEKE NEDERLAND (INZER DAGEX, met andere katlioliek volken

te wedijveren in het bouweii, meubileeren en versieren van Godshuizen

volgens den geest van onze Moeder de II. Iverk, met diepen ecrbied voor en

redelijke gcbruikmaking van hetgeen vroeger geslacliten ons op liet gebicd

der kerkelijke kunst heerlijks hebben nagclaten. Dat het nu verdwijiiend

geslacht dien plicht terstond hceft begrepen, leert ons alleen een enkele

blik op de silhouet van de machtige koopstad aan het Y, die door haar

katholieke bevolking in slechts ruim een halve eeuw met zulk een krans

van torens en zulk een reeks van rijzige gevels cn hooge daken van

kerken en andere kerkelijke bouwwerken heeft verrijkt.

Het was een beschikking der goddelijke Voorzienighcid. dat toen de

katholieken van Xederland met hun vrijheid hun hierarchic herkregen,

Iceken opstonden als ALBERDINGK THYM, CUVPERS en DE STUERS, een

bisschop als ANDREAS IGNATIUS SCHAEPMAN en een jonge priester als

GERARD AVII.EEM VAN HEUKELUM. Niemand zal ontkennen, dat laatst-

genoemde zoowel door de stichting van onze Broederschap alsook door

die van het Aartsbisschoppelijk Museum alsmede door zijn persoonlijken

invloed tot herleving der kerkelijk-liturgische kunst in ons vaderland

veel, zeer veel heeft bijgedragen, Alhoewel hij echter van den beginne

af met de stichting van ons Gilde niets minder dan de bevordering der

kerkelijke kunst in geheel jiet katholieke xederland beoogde, is

toch zijn DIRECTE invloed grootendeels tot het Aartsbisdom en het Bisdom

Haarlem beperkt gebleven. In het laatstgenoemde is zulks voornamelijk

aan onzen tcgenwoordigen Vice-Deken M(iR. GRAAF te danken, den stichter

en directeur van het Haarlemsche Bisschoppelijk ^luseum. Het thans her-

leefde Gilde zal trachten op de in de herziene Statuten vastgelegde wijze

en door de daar aangegeven miildelen beter dan tot dusverre aan de

oorspronkelijke bedoeling van zijn stichter te beantwoorden. Daarvoor

hoopt het op en roept het de medewerking in van de geestelijkheid op

de eerste, dan de kerkelijke kunstenaars op de tweede plaats en voorts
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van de ontwikkelde leeken, inzonderheid van de leden der liturgische ver-

eenigingen, en meent liet ook zeker te mögen rekenen op Gods onmis-

baren zegen.

Na de rede van den Deken wordt het woord gegeven aan den Heer

Dr. Jan Kalf, om zijne lezing te houden over »HET NUT EN DE MOGELIJK-

HEID VAN CURSUSSEN VODR GEESTELIJKEN OVER KERKELIJKE KUNST.«

Spr. nioet na de enthousiaste toespraak van den Deken beginnen met

een beroep op de benevolentia zijner hoorders, te meer daar hij nog

onder den deprimeerenden iiidruk is van de door hcm bijgcvvoonde feile

beschouwingen over de monumentenkwestie in de Tweede Kanier. Wat
het onderwerp betreft, acht hij zieh tot zijn bespreking wel eenigzins

bevoegd van vvege zijn ondervinding, opgedaan als Secretaris van de

Rijkscommissie ter Inventariseering der Monumenten van Oudheid en

Kunst. Ilet geldt hier dus de kennis der kerkelijke kunst voor geeste-

lijken. Zij toch zijn het, die voorwerpen van kunstwaarde het naastestaan;

van al wat in de kerk komt als gebruiksvoorwerp, bij aanschaffing, bij

afdanking of herstelling zijn zij de eersten, die gehoord worden. \'oor

nut hunner kennis van onze kerkelijke kunst spreekt dus allereerst een

materieel argument. Door de Xederlandsehe Katholieken wordt jaarlijks

voor ji
._, millioen gülden besteed aan de kunst, het mag hun niet onver-

schillig zijn, wat zij krijgen voor hun geld ; de geestelijken hebben door

hunne medewerking te zorgcn, dat er kunstwerken worden verkregen.

Hooger nog dan dit argument Staat de ideeele reden, waarom kennis van

kerkelijke kunst voor geestelijken noodig blijkt. Ilierop drong reeds in

1851 de Bisschop van Poitiers aan in eene > Instruction,* voor eene

commissie belast met toezicht op kerkelijke kunstvoorvverpen. Daar wordt

de verhevenheid van den katholieken cultus, aangetoond en afgeleid uit de

werkelijke tegenwoordigheid Gods in het kerkgebouw. De zorg voor het

kerkgebouw en de voorwerpen bestemd voor den Heiligen Dienst is aan

de geestelijken toevertrouwd. ledere pastoor of rector eener kerk is belast

met beheer en hoede der kunstschatten, zooals zijn ambt het meebrengt.

Xergens Staat hunne taak in dit opzicht duidelijker uitgedrukt dan in de

wijdingsformule tot (Jstiarius: »Providete igitur, ne per negligentiam \-es-

tram illarum rerum, cjuae intra Ecclesiam sunt, aliquid depereat.« En
verder: »Sic agite, quasi reddituri Deo rationem pro iis rebus, quae his

clavibus recluduntur.«

Ook door voorschriften hebben Curie en Bisschoppen op een zorgvuldig

beheer van kerkgebouw en -geraat aangedrongen. In 1907 verscheen ter

Vaticaansche drukkerij een geschrift, waarin de geestelijkheid deze zorg
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op liet hart wordt gedrukt : ^Per il clero custode di momemcnti e di

docunienli.i Ook verschillende bepalingen van het canoniek recht, voor-

schriften van pausen en diocesaan s}noden blijven nog altijd van kracht

wat bctreft bewaring, verkoop of vervreemding van kunstvoorwerpen.

Uit dit alles blijkt genoeg, dat de geestelijken zorg voor de kunst moeten

hebbcn. Maar waar kan die zorg bestaan, als er geen waardeering en

liefde bestaat ? ( )ndervinding heeft Spr. geleerd, dat hier het spreekwoord

ZOO waar is: »Onbekend maakt onbemind.«

Op welke wijze moet de noodige kennis dan verkregen worden ? Spr.

meent, dat de seminaries aangewezen zijn om de aanstaande priesterschap

in dezen de eerste elementaire kennis bij te brengen. Hier doet zieh na-

tuurlijk de moeilijkheid voor, dat de leerstof aldaar toch reeds zulk een

omvang heeft, dat aan een apart leervak niet valt te denken. In Italie

echter wordt de Archeologie en Italiaansche Kunstgeschit'denis in de

seminaries gedoceerd, ook al is het voor een gering gctal. Ook hier is

soiiis het beste de vijand van het goede. IMen kan echter met weinige

hulpmiddelen toch reeds veel bereikcn : door aanschouwelijk ondcrricht,

lichtdrukken, reproductie's en projectie, beter nog door het bezocken van

Roomsche kerken en oude monumenten. Er is dus altijd in het seminarie

nog iets mogelijk, al is dan ook een speciale cursus onmogclijk.

Daarcnboven zijn er enkele leervakken. welke gereedelijk aanleiding

geven over de kerkelijke kunst te spreken. De kerkgcschiedenis blijft

incomplcet zoolang de kunstgcschiedenis niet wordt behandcld. Nog

nauwer brengt ons de liturgie in aanraking niet de kerkelijke kunst.

Paramentiek en kerkgeraat staan inimers onder liturgische voorschriften

en rubrieken. Ook de bibliotheek kan de kennis der kerkelijke kunst

bevorderen door aanschaffing van hetgcen leerzaams en degclijks op dit

gebied verschijnt.

Doch niet dat alles zijn nog niet gebaat de geestelijken, die het seminarie

hebben verlatcn en in de praktijk nioeilijk gelegenheid vinden kennis

der kerkelijke kunst op te doen. Aleermalen bezocht Spr. congressen voor

Rlonumentenzorg. Ook daar werd er op gewezen, dat het opwckken van

kunstzin en kennis in cursussen in seminarie cn aan universiteit het beste

middel is om de monumenten te beschernien. Dergelijke cursussen zijn

in Oostenrijk en Duitschland reeds ingesteld vooral over kerkelijke

monumentenzorg. De deelnemcrs krijgen kennis van, en daardoor belang-

stelling voor de plaatselijke monumenten. Zij zien het schoone en zinrijke

dat vroeger tijden hebben voortgebracht. Dergelijke cursussen werden

reeds gehouden te München, Bamberg, Regensburg, Neurenberg en
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Würzburg. Spr. leest een prograin voor, waaruit blijkt dat er nog heel

wat van de deelnemers gevraagd wordt De vöörmiddag wordt veelal

besteed aan voordrachten, bijv. over inrichtiiig van altaren, grondvormen

der parainenten, ontwikkeling van kelk eti kerkelijk vaatwerk, beginselen

van onderhoud cn bewaring der inonumciitcn, herstellingswerken enz.

De namiddag wordt besteed aan bezichtiging van kerken en oude

geboiuven. Dat zulke cursussen gewild zijn, ziet men aan liet getal deel-

nemers, dat steeg tot zevenhonderd, en de goede invloed is ook duidelijk

waar te nemen. Op andere plaatsen in Duitschland werkt men in dezelf-

de richting door academische voorlezingen o.a. aan de imiversiteit te Bonn,

maar dit is voor ons niet het aangewezene.

Iloeveel kan in Nederland dan gegeven worden ? Het S. Bernulphus-

gilde doet rceds iets door zijne vergaderingen en studiereizen, mag het

dan ook maar weinig heeten. Spr. wil niet, dat men zal veronderstellen,

dat complete cursussen in de kunstgeschiedenis zouden gegeven worden.

Dan zouden zulke cursussen meer kwaad dan goed werken. De deel-

nemers zouden zelfstandig worden en meenen er alles van te weten.

Daarvoor was men aanvaiikelijk bevreesd, maar P. Giemen in Duitsch-

land lieeft het weerlcgd, en ook de geestelijken, die door de cursussen

•»Liebe zur Sache kregen, hebben de waarde van de objectie ontkend.

De cursussen zullen dan ook volgens Spr. er niet op berekend zijn om
archeologen en kunsthistorici te vormen, maar dienen tot het vormen

van goeden smaak en het opwekken van kunstzin voor werken uit ons

verleden. Daar moet op de eerste plaats meer aesthetisch gevoel en waar-

deering voor kunstwerken en monumenten worden aangekweekt. Hier-

mede heeft spr. voldoende de zaak ingeleid, want het Staat niet aan hem

te beoordeelen wat er in dezen te doen is.

Na het beeindigen dezer voordracht bewees een daverend handgeklap

de instemming der vergadering. De Deken nam daarop het woord, en

bracht den Heer Jan Kalf hulde voor zijn initiatief en inleiding. Ook de

Deken was van oordeel, dat practisch door een cursus in kunst en liturgie

het meeste te bereiken zou zijn. In het seminarie zullen niet altijd de

krachten en leermaterialen aanwezig zijn, en daarom verwacht hij meer

van cursussen van enkele dagen. \'oor het totstandkomen van zoodanige

cursussen zal derhalve het Gilde zeker gaarnc medewerking verleenen en,

ZOO noodig, zelfs het initiatief nemen.

Pastoor Meuleman vraagt daarop het woord en herin nert aan de Liturgi-

sche Week te Leuven, waar naast de kennis der Liturgie, ook aan de

kunstgeschiedenis haar deel wordt gegeven. LIet lijkt hem mogelijk, dat
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liet St. Bernulphus-gilde hier zeer veel zal kunnen doen, daar liet ook

aan de sociAhE WEEK, en nkderlandsche s. gregorius-vereenigixg
gelukt is om met succes een cursus op haar gebied te organiseeren. Het
bestuur zou in overleg kunnen treden met het Episcopaat om de zaak

tot een gewenschte oplossing te brengen.

Dr. Kalf wil reeds aanstonds wijzcn op practische moeiüjkheden, nl. de

kosten. In het buitenland geschiedt de deelneming gcheel en al kosteloos.

Dr. Kalf meent, dat Indien ook onderwijzers van een cursus konden

profiteeren, de Regeering niet ongeneigd zijn zou hare tegemoetkoming

te verleenen.

Nadat nog de H.H. Ant. Smits en Derkinderen over dezelfde zaak het

vvoord hadden gevoerd, vraagt de Deken machtiging van de vergadering,

te gelegener tijd de zaak bij het Doorkichtig Episcopaat aanhangig te

maken, en daarna noodige stappen te doen tot verwezenlijking der

plannen.

De Deken brengt nogmaals dank aan de sprekers en leiders van dezen

dag, en besluit hiermede het eerste gedeelte der Algemeene Vergadering.

Na de pauze had de Huishoudelijke \^ergadering plaats, waarin het jaar-

verslag werd voorgelezen door den isten secretaris. Tengevolge van de

door het bestuur genomene maatregelen is het aantal leden van het gilde

in 1912 tot 31,3 gestegen, die, voor zoover zij gewone leden zijn, over

de verschillende bisdommen verdeeld zijn

:

Utrecht I S I

Haarlem 4

1

's Bosch 3 3

Breda Ui

Roermond 16

De cijfers wijzen duidelijk aan, waar nog aanwinst van leden moet be-

haald worden. Acht leden hadden hun lidniaatschap opgezegd. \'olgcns

besluit der Bestuursvergadering ontvingen alle leden hetboekje: »Aantee-

keningen voor de gildereis naar Kleef, Kranenburg, Xanten en Calcar.«

Aan de eerste reis op Maandag lO Juli en de tweede op Maandag 2 Sept.

werd door vijftig leden deelgenomen. Mr. L. van Gorkom zal zorgen

voor het verslag dezer reizen. In den loop van het gildejaar mocht de

Deken namens het gilde tegenwoordig zijn bij de promotie van ons

medelid J. Kalf tot doctor honoris causa aan de Rijks Universiteit te

Utrecht. Dat zijn werk »De moiiumentcn van Kunst en (ieschiedenis in
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de Baronie van I?reda« zooveel ingang vond in de Seminarii'n, is een reden

van vreugde en de beste waardeoring van de praestaties van den Schrij-

ver. De oude verslagen van !ict gikle ;\ /5.— voor de leden verkrijg-

baar gesteld, werden aan nu-erdere leden toegezonden.

Xa voorlezing en goedkeuring van hct jaarverslag gaf de penning-

meester overzicht van den financieelen toestand van liet gilde. De ont-

vangsten bedroegen over het afgeloopen jaar / 1542,81'', de uitgaven

/ 1455,64, het saldo /87,i7'''. Door de Heeren G. B. F. Jansen en L. van

der Heijden werden rekening en verantwoording nagezien en in orde

bevondcn. Mr. vSmits vroeg daarna nog inlichting omtrent kunstvoor-

werpen van het gilde, als güdeketen, enz. waarop de Deken toezegging

deed, dat zoodra de ruimte het toeliet deze voorwerpen in het Aarts-

bisschoppelijk ^Museum ter bezichtiging zouden gcsteld worden. Daarna

werd aan de orde gesteld de verkiezing van twee bestuursleden volgens

Art. 5 der Statuten en van een bestuurslid ter vervanging van den Heer

Dr. Ivalf, die zieh wegens vele bezigheden genoopt ziet als zoodanig te

bedanken. De leden aan de beurt van aftreding worden bij acclamatie

herkozen, terwijl voor Dr. Kalf bij stcmming gekozen werd de Heer

J. F. M. Sterck te Haarlem.

Als nieuwe leden werden ter vergadering geproclameerd : kapelaan

T. Galama te Veendam, rector Stroomer te Amsterdam, kapelaan A. Wiege-

rink te Cothen, Dr. Th. \>rhoeven te Zevenaar, Kap. E. Hol te IJsel-

stein. Fast. Teubner te Baak, Fast. A. van Blaricum te Montfoort. De

andere leden, hier candidaat gesteld, zullen op voordracht van het bestuur

in een volgende Alg. Vergadering gekozen worden.

Hicrna volgden nog enkele besprekingen van huishoudelijken aard. Daar

was ingekomen een circulaire van de vereeniging »Het Nederlandsch

Opcnlucht Museum«, waarbij het Gilde wordt uitgenoodigd, als lid of be-

gunstiger genoemde vereeniging te steunen. Het bestuur mccndc, dat deze

vereeniging zieh bewoog in cene richting, welke geheel en al ging buiten

de kerkelijke kunst. Dr. Kalf echter wees er op, dat ook de kerkelijke

kunst op het terrein van genoemde vereeniging niet onaangeroerd zou

blijven, en gaf daarom het bestuur in overweging cm de vereeniging te

steunen. Een andere circulaire van het »LTtrechtsch Kunstverbond«

werd beschouwd te zijn al te zeer van plaatselijk belang. De Heer Fermin

toonde hierop een door hem ontworpen insigne, voorstellende St. Bernul-

phus. Het insigne, waarvan vroeger reeds spraak was, viel bij de aan-

wezigen in smaak, maar een definitief besluit daarover is niet genomen.

Daarna vroeg de Heer Hermsen nog het woord om te wijzen op het
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groote belang der Kunsthistorische tentoonstelling te 's-Hertogenbosch.

Hij spreekt de hoop uit, dat de Jeden van het St. Bernulphus-gilde zullen

medewerken om deze grootsche pkinnen te doen slagen.

Daarop dankte de Deken de aanwezigen, en vereenigde zieh de verga-

dering tot een maaltijd, waarbij men nog eenigen tijd gezellig samenbleef.
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¥. VERPf.AATSING VAN HET AARTSBISSCHOP-
PHLljK MUSEUM TE UTRECHT. — De Stedelijke

Raad van Utrecht, heeft, zooals de Dagbladen reeds

gemeld hebben, het besluit goedgekeurd, waarbij een

Centraal-Museum wordt opgericht en waar in ook het

Aartsbisschoppelijk Museum wordt ondergebracht. Voor-

af zij hier gezegd, dat de Aartsbisschoppelijke Collectie

in zijn geheel blijft bestaan, en dat het beheer GEHEEL EN AL zelfstandig

aan het Bestuur van dat Museum blijft, zooals in het contract wordt

uitgedrukt door het artikel 6: »Het beheer van het Aartsbisschoppelijk

Museum verblijft geheel aan het Bestuur dier instelling volgens de Acte

van Stichting.« De Gemeente Utrecht stelt voor de kunstschatten van het

Aartsbisdom kosteloos localiteiten beschikbaar en zorgt voor de bewaking.

Daar wij weten dat het St. Bernulphus-Gilde van ouds zoo nauw verbün-

den is geweest met het Aartsbisschoppelijk Museum, meenen wij een kort

overzicht van de Utrechtsche plannen te moeten geven. Woeger toch was

het Museum het punt van samenkomst, en alle gildebroeders kregen van

tijd tot tijd verslag omtrent den groei en ontwikkeling der kerkelijke

verzameling, terwijl in de vergadering over vele schilderijen en beeid-

werken kunsthistorische besprekingen werden gehouden.

In lateren tijd verminderde de belangstelling, maar sedert het St. Ber-

nulphus aanwinst van nieuwe leden kreeg, steeg ook weer de belangstel-

ling voor het Aartsbisschoppelijk Museum.

Älgr. van Heukelum had reeds lang naar een andere localiteit uitgezien

en had het huis »Leeuwenberchv op het oog cm daarin een vrijstaand

Museum te vesligen. Doch toen dit plan in uitvoering onmogelijk bleek,

viel zijn aandacht op het Convent van St. Catharijne, het Alilitaire loge-

ment. Terzelfder tijd, het was in igog, kwamen adressen in van de Ver-
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eenigiiig voor \'reemdelingenvcrkeer te Utrecht, die rceds jaren te voren

het denkbeeld omtrent samenbrenging der Utrechtsche Musea had ge-

opperd, van den Oudheidkundigen Bond, en van verschillende Directeuren

van Xederlandsche Musea om het plan van Mgr. van Heukelum te steunen.

Uit een breedvoerig toegehcht expose van den B. en \\'. aan den Raad
zien wij nu den loop der gebeurtenissen.

»Het plan, zooals dit blijkens de genoemde adressen door vele deskundigen

werd voorgestaan, is door ons aan een ernstig onderzoek onderworpen,

iiieuwe plannen zijn tijdens de behandeling daarvan naar voren getreden

en nu wij u — ter voldoening aan de ons in uwe vergadering van 23

Juli 1909 verstrekte opdracht — de resultaten van ons onderzoek met de

naar aanleiding daarvan ontworpen en uitgewerkte voorstellen aanbieden,

is het oorspronkelijk verzoek opgelost in een plan van veel wijdere strekking.

»Terwijl het van den aanvang af wel vaststond, dat verplaatsing van het

Aartsbisschoppelijk Museum alle aanbevcling verdiende, Indien voor de

kunstschatteti een geschikt ander gebouw zou zijn te vinden — stond de

beantwoording van de vraag, of het oude convent der Maltezer ridders

daarvoor geschikt was te achten, veel minder vast. De bezwaren tegen

dit plan, wogen ten slotte zoozeer, dat het denkbeeld van het bestuur van

het Aartsbisschoppelijk Museum al spoedig is opgegeven.

»\'ooreerst is, naar het oordeel van deskundigen, voor schilderijen eene

zij-belichting de aangewezene. Hoewel nu de verlichting van de klooster-

gang van St. Catharijne zeker beter is dan die van de vrij donkere

ruiinten, waarin de verzameling van het Aartsbisschoppelijk Museum thans

gehuisvest is, zou toch in deze kloostergang zonder ongewenschte hulp-

middelen geen behoorlijke lichtinval van ter zijde verkregen kunnen
worden.

»In onze stad bestaat nog een ander min of meer verwaarloosd monu-
ment van oude bouwkunst, dat eenmaal aan dezelfde bestemmiiig beant-

woordde als het Catharijno-Convent, maar op dit laatste vöor heeft, dat

het — althans ten deele — uit architectonisch oogpunt merkwaardiger en

ook fraaier is en bovendien veel minder brandgevaarlijk is gelegen. Wij

bedoelen het oude klooster van Sint Agnes, grenzende aan de Fundatie

van Renswoude in de Agnietenstraat, waarop in het bijzonder de gemeente-

archivaris voor dit doel het eerst onze aandacht heeft gevestigd.

»De kloostergebouwen en wel in het bijzonder de nog bestaande klooster-

kapel van Sint Agnes, welke te zamen een vrij groote uitgestrektheid

beslaan, vormen een zecr opmerkelijk geheel en zijn een zeldzaam voor-

beeld van de inrichting van een middeleeuwsch vrouwenklooster uit de
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I
yle eeuw, waarvan mcii de latigzame oiitwikkeling van een eenvoudig

bcgijnhuisje tot een uitgebreid kloostcr als het wäre kan aflezen.

Het klooster van St. Agnes is gesticht tusschen 14 14 en 1420 door eenige

Begijnen, die vroeger gewoond hadden op het terrein achter het St. Bar-

bara-gastluiis aan de Neude. In het laatste jaar waren de »gemene

Zusteren van Sinte Angnyeten reeds woenaftich acn Sinte Nyclaeskerchof

after tkoer«, — natuurhjk zooals de gewoonte der Begijnen meebracht

in een reeks zoogenaamde »camers« of huisjes met een klein kapelletje.

Doch de jonge stichting volgde dezelfde ontwikkeling als de meeste

Begijnhoven : de Begijntjes, bij de geestelijkheid niet populair, namen
allengs een kloosterregel aan, en uit de vrije vergadering ontwikkelde

zieh aldus een klooster, waarin geestelijke Zusters voortaan bijeen woonden
ondcr den een of anderen vrijen kloosterregel. Sedert leefden de vrouwen

natuurlijk gemeenschappelijk en werden onderhouden uit het vermögen,

dat haar alleen te samen toebehoorde. De Zusters van St. Agnes kozen

den regel van de Derde Orde van St. Franciscus, en in dezen nieuwen

levensvorm is het haar blijkbaar voorspoedig gegaan. (ielukkig, want het

gemeenschappelijk leven stelde geheel andere eischen dan het vroegere

bestaan der Zusters; zij behoefden thans andere groote lokalen voor haar

gemeenschappelijk werk, hare gemeenschappelijke maaltijden en nacht-

rust. Xieuwe terreinen moesten dus aangewonnen worden en naarniate

allengs het aantal der Zusters toenam bleek ook het kleine oude kapelletje

niet meer toereikend voor de behoeften en werd dus de aanbouw eener

ruime kloosterkapel noodig. Ook behoefden de Zusters nu een eigen

biechtvader met eene afzonderlijke woning en bovendien allerlei gebou-

wen voor de zieh uitbreidende huishouding van het gesticht.

Dit alles zou bezwaar geleverd hebben, indien niet dergelijke stichtingen

zieh destijds steeds in belangstelling van het publiek hadden kunnen

Verheugen. Ook dit jonge kloostertje bloeide : eene natuurlijke dochter

van den Gelderschen Hertog nam er den sluier, en een Utrechtsche

Wijbisschop koos de kloosterkapel tot zijne rustplaats.

De kapel zelve toonde de duidelijke sporen van den vooruitgang van

het klooster. Het gebouw CalvariOnbcrch genaamd en gesticht in 1512-

15 16 door den Pater Henrich van Doesburch prijkte met een houten

geweif, rijk versierd met tafereelen uit het lijden van Christus, omringd

door stijlvolle bloemranken volgens den smaak van dien tijd. In deze

kloosterkapel zal vooral het Aartsbisschoppelijk Museum voor zijne

voorwerpen een plaats vinden.

»Sedert het midden der lyde eeuw tot andere doeleinden gebezigd dan
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waarvoor het aanvankelijk bcstemd is geweest — sedert 1674 tot Stads-

ambachtskinderhuis en sinds den Xapoleontischen tijd tot kazerne — is

het klooster-complex van Sint Agnes niettemin vrijvvel onveranderd be-

houden gebleven. Wel heeft het in de igde eeuw vrij ernstig geleden

en is bijvoorbeeld het oude kloosterkapelletje weggebroken, maar toch

is er niets onherroepelijk bedorven, zoodat de gelegenheid zeer gunstig

is, om dit monument uit vroegere ecuwen, voor zoover het werkehjk

historische of kunstwaarde heeft, zij het dan ook met niet onbelangrijke

financieele offers, in zijn ouden Staat te herstellen.

»Up het terrein bevindt zieh ook de oude zaal die in de i7e en i8e

eeuwen altijd gebruikt werd voor de feestmaaltijden der stad lotrecht,

benevens het oudste tentoonstellingslokaal van de Utrechtsche schilders.

>Het geheele bestaande complex kan wurden ingedeeld in zes te onder-

scheiden deelcn, n.l. vooreerst de kapelruimte ; voorts de oude dwars-

vleugel met het voorportaal ; dan de, onderling door een diepe en nogal

donkere binnenplaats gescheiden vleugels en ten slotte een vleugel, die

alleen tot conciergewoning dient en in zeer siechten staat verkeert«.

De kapel echter alleen is niet voldoende om alle kunstschatten van het

Aartsbisschoppelijk Museum te bevatten: hier zuUen dus alleen de meest

waardevolle voorwerpen eene plaats vinden, in het bijzonder die van

middeleeuwsche kerkelijke kunst (Gothische voorwerpeni. De tot deze ver-

zameling behoorende zware steenen voorwerpen kunnen geplaatst worden
op de binnenplaats naast de kapel in een paar galerijen. De overige

inhoud, zooals alle voorwerpen uit Renaissance en uit lateren tijd, zal het

beste kunnen worden ondergebracht in de benedenzalen van den nieuw
ontworpen vleugel längs de Agnietenstraat.

Hoe overigens de indeeling worden zal, valt nog niet te zeggen. "Wat

hiervan vastgesteld is, was slechts voorloopig en schetsmatig. Wanneer
de bouw en restauratie voltrokken is, zal het Aartsbisschoppelijk Museum
wel het punt van attractie blijven voor lederen minnaar der kerkelijke

kunst van ons verleden, en dan zullen wij een uitvoerige beschrijving

der inrichting geven.
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TENTOOXSTELUNG VAN OUDE KERKEI.IJKE KUNST TE S HERTOGENBOSCH.

TRIPTIEK DORUS HERMSEN.

1 1,DEREIS 19 13. — 1913, Eeuwfeest van hct herstel

onzer Nederlandsche onafhankelijkheid. Alom plechtige

viering'. ^Vlom feesten, historische of allegorische en

00k historisch-allegorische optochten, tentoonstellingcn.

()ok de Sint Bernulfusgilde behoorde zieh als troiiwe

vereerster der traditio in deze vaderlandsche herinne-

ringsfeesten in te leven, en hoe kon zij dat beter doen

dan door hare kunstreis te richten naar de hoofdstad van Noord-Brabant,

naar 's Hertogenbosch?

Te 's Hertogenbosch immers had men, overwegende hoe het nationale

eeuwfeest op waardige en tegelijk niet alledaagsche wijze te \ieren,

het denkbeeld aanvaard, eene tentoonstelling van oude kerkelijke kunst

en de vertooning van een oud-Nederlandsch, Middeleeuwsch mvsterie-spel

in te richten.

Eene dergelijke onderscheiden wijze van feestvieren moest de Sint

Bernulfusgilde onweerstaanbaar aanlokken ; moest elke moeite, eene keuze

te doen uit het vele, dat het feestvierende vaderland bood, tevoren over-

bodig maken.

Een 50-tal leden gaf op 14 Juli gehoor aan den oproep van het bestuur

naar 's Hertogenbosch.



Door den geeti moeite ontziendeti ijver, de elk bezwaar te bovcnkomende

doorzettingskracht van het hoofdcomite der Tentoonstelling, bijgestaan

door de beste Nederlandsche kenners van oude kerkelijke kunst, die groote

belangstelling toonden voor het streven der Bosschenaars, was het holle,

kale gebouw der militaire manege herschapen in een aangenaam stem-

mende, blank verlichte ruimte, uitnemend geschikt voor de opstelling van

zoovele edele en merkwaardige voorwerpen.

Ter tentoonstelling werd de gilde ontvangen door het hoofdcomite bij

monde van zijn voorzitter, Mr. R. K. TU.man.

Ons hooggewaardeerd mede-lid Dr. JAX K.vi.i', die een zoo schitterend

dcel had in de voorbereiding, de inrichting en leiding van deze tentoon-

stelling, had welwillend op zieh genomen, de bezoekers rond te voeren

en den gewenüchten uitleg te geven.

De opzet van het tentoonstellingsplan bracht medo, oude kunst-voorwerpen

van elke godsdienstige gezindte bijcen te stellen; er was derhalve eene

Joodsche, Protestantsche, Oud-Katholieke afdeeling naast de groote mecr-

derheid der kunstvoortbrengselen van het Roomsche kcrkgebruik.

De afdeeling van den Joodschen ecrcdicnst bracht al aanstonds het in

meerdere opzichten merkwaardige van het aan de meesten onzer onbekende.

Zij gaf van den Joodschen eercdienst. zooals hij nog steeds in de Neder-

landsche svnagogcn in eerc wordt gehoudcn, ccn volledig overzicht en

bovendien een aantal kostbare voorwerpen uit particuliere verzamclingen

van huiselijke devotie.

Te linker en te rechterzijde van het als een Katholick kerkkoor ingerichte

middenstuk, tegen den achterwand, vormden de Tsraölietische en de Pro-

testantsche afdeeling elk een afzondeiiijk, afgesloten gehecl. In de Protestant-

sche afdeeling was vooral aantrekkelijk de fraaie verzameling van Avond-

maalszilver, bekers en schoteis, waaronder de mecste in gedreven metaal.

Er waren eenige mooie en merkwaardige schilderijen der i6cle eeuw, er

waren mooie beeldhouwwerken, maar de groote algemeene aandacht werd

getrokken door het oude, verplaatsbare metaalwerk van de Katholieke

heiligdommen, dat zooveel mogelijk uit alle oorden van het land was bij-

een gebracht. Daar stond de beroemde doopvont van SINT JAN van 's Her-

togenbosch in zijn triomfante eerbiedwaardigheid, nu niet in zijn schemer-

volle doopkapel, doch in het witte, ongemengde licht dezer ruimte, kalm

en gaaf, bewonderenswaardig aan alle zijden ; daar stonden er enkele andere

in de lengte-as van het gebouw en moesten wel deerlijk afvallen naast

het meesterwerk van Aert van Maastricht, waarop de Bossche SINTJAN zieh

beroemt. Daar stond in het geimproviseerde kerkkoor de Venraysche arend.



Daar waren, geraiigschikt nacir hun slijl de kolken, monstranzen en cibories

en al het andere bijeengeplaatst, dat JAN kalf tovorcn wel zal gekend

liebben; hij, hij wist wat hij hebben moest om deze tentoonstelling te

doen slagen, hij wist waar hij het halen moest.

Daar zagen we tot onze vreugde, tot onzen trots de kosteHjke schatten van -

het Utrcchtsche Aartsbisschoppelijk Museum, de zoete juweelen van oude,

heilige eerbiedwaardigheid : de beroemde boekbanden naast elkaar, ook

hier onder bescherniend glas; de heerlijke, teedere reliekschrijnen : het won-

derbaar oude Merovingische reliekdoosje, ingelegd met veelkleurige glaas-

jes; het verrukkelijkc, malte blauw van dien grooteren Limousijnschen, met

de primitieve voorstelling der vermoording van SINT THOMAS BECKET.

Het was een genot, al deze schatten door JAN KALK nog eens te zien

toelichten voor de leden der gilde en voor de toegestroomdc menigte. Het

was een genot, te zien, hoe hij wat hooger staande dan wij, met het lieve

onschatbare voorwerp vertrouwelijk in de hand, het streelende met zijn

gebaar, het benaderend met zijn steeds scherper karakteriseerend woord,

ons aller begrip wist te verhelderen en te verdiepen.

JAN KALK was onze voortreffelijke gids, zijn uitleg een waardevoUe les

volgens de beste methodc van aanschouwelijk onderwijs. Zoo was het

hem o.a. te midden van deze reeks stralende monstranzen goed doen-

lijk, aan te toonen, hoe uit de ciborie de monstrans als ostcnsorium zeer

logisch en eenvoudig is ontstaan, door het deksel te verheffen boven de

omvattende kelk en in de ontstane ruimte steunsels aan te brengen. Zoo

was met al deze kostclijke voorwerpen om ons eene uiteenzetting van

de ontwikkeling van het email zeer goed te verstaan.

Hoe glansde ons hier tegen de beroemde staf der abten van Egmond,

in het bezit van den Bisschop van Haarlem, met zijn heerlijk doorschijnend

emailwerk. En daarnaast dat mcrkwaardig juweel uit de schatkamer der

Maastrichtsche Lieve-\^rouwekerk : den reliekhouder, als draagbare doos,

met zijn Byzantijnsch email — beide opgesteld in de käst, die wel het

heilige der heiligen van deze tentoonstelling mocht worden genoemd

;

zorgvuldig gesloten en alleen door jan kalf voor ons geopend.

Er was veel, zeer veel schoons hier bijeen gelezen in deze ruimte. Ik mag voor

het overige vcrwijzen näar den Catalogus, die nog een belangrijk boek blijft.

Ret officieel bezoek der gilde-leden kon slechts geven een vluchtig over-

zicht en toch tegelijk een blijvenden indruk van hare kenmerkende eigen-

schappen en van de Verdiensten dergenen, die hier de gedachte hadden

gevat en den zwaren arbeid hadden getorscht, om die gedachte in werke-

lijkheid om te zetten.



Des namiddags woonden de gilde-broeders de opvoering bij van het

mysterie-spel, de Sevenste Bliscap van < )nser Vrouwen, eene zoo buitcn-

gewoon gelukkige aanvulling van de tentoonstelling van kerkelijke kunst,

in deze stad van Onze Lieve Vrouw.

De Sevenste Bliscap is er een uit de reeks van zeven, waarvan nog slechts

buiten deze de tweede bewaard is gebleven; waarvan zeker is, dat zij in

de Brabantsciie steden der i5<le eeuw, te Brüssel en ook in den Den Bosch

zijn vertoond. De bedoeling was, de Middeleeuwsche sfeer te herscheppen

en daarin zijn de hedendaagsche Brabanders, die deze vertooning hebben

aangedurfd, volkomen geslaagd. Er was wäre stemming in dit alles, in

de levende-beeldgroepen, die ter inleiding in het gegevene en in a9.nsluiting

aan den inhoud van den Proloog, de zes eerste »bliscappen« der Moeder

van Christus moesten weergeven ; in de begeleidende inuziek en het koor-

gezang van den eerwaarden beer A. haxsex; in de aankleeding der groote

zaal van het Casino, waar deze vertooningen plaats hadden, voornamelijk

door den in de kleurencombinatie zeer verdienstelijken arbeid van het lid

der Sint Bernulfus-gilde, den Bosschen kcrkschilder THEODORl'S hermskx.

Hier was waarlijk voelbaar de levende traditio, de volle stroom van

Middeleeuwschen levensinhoud, waarop slechts behoefde te wo|-den aan-

gesloten, om in de hoofstad van Noord-Brabant, in de stad van de Zoete

Lieve \^rouw en van den hoogen Sint Jan een volkomen harmonieus

geheel te herbrengen. \'oor alle bezoekers van deze 's Hertogenbossche

vertooningen was tastbaar, dat men hier naar het levende, het organische,

het echte, het uitsluitend juiste had gegrepen met een voor alle tijden

verdienstelijken greep.

De leden der Sint Bernulfus-gilde moesten zieh bij deze opvoering even-

zeer als op de tevoren bezochte tentoonstelling wel uitermate behagelijk

gevoelen. Zij hebben dan ook bijzonder genoten en zieh dankbaar getoond

jegens den begaafden Noord-Brabantschen priester-dichter AVILLEM smul-

DERS, die in de voorbereiding en leiding dezer letterlijk onvergetelijke

vertooningen het groote deel heeft gehad.

— Welk eene rechtstreeks aandoenlijke actualiteit lag er in deze slotverzen

der »Prologe« :

\vi doent mit miuneu,

Ter eeren der stad en sonder envye,

U allen ter liefden, dat wilt versinnen.

Hoort alle en swijt, \vi tjaen bctjinnen.

Voor den inhoud en het verdere onmisbare ter kenschetsing dezer op-

voering möge verwezen worden naar de tekst-uitgave, bewerkt voor de



opvoering tijdens de Nationale Tentoonstelling van Oude Kerkelijke Kunst

te 's Hertogenbosch door w. smulders Pr. met eene inleiding van Dr.

H. MOLLER en illustraties van D. hermsen (Muziek van A. hanskx Pr.),

welke in 1913 bij de firma C. N. TEULINGS versehenen is.

Den avond tevoren, na de algemeene vergadering en na den maalrijd,

waarbij kapelaan smuldeks onze gast was, had deze de wehvillendheid,

voor ons eene mondelinge toelichting tot de opvoering te geven.

ALGE.MEEXE JAARLIJKSCHE VERGADERING te 's- Hertogenbosch

in den huize Rooswinkel, 14 Juli 1Q13.

Tegenwoordig waren 47 leden. Na voorlezing van het Jaarverslag, bracht

de Penningmeester verslag uit over den financieelen toestand van het

Gilde. De Heeren C. POMPE en Pastoor VAN DE BIESEN hebben reke-

ning en verantwoording accoord bevonden. Daarna werden als nieuwe

leden geproclameerd de Eerw. Heeren Pastoor BROM, Pastoor te Yssel-

stein, B. LOWES, Kapelaan te Hilversum en G. REINDERS, Pastoor te Zeist.

De Deken neemt daarna het woord, en spreekt over de moeilijkheden om

elk jaar een gedrukt verslag uit te brengen. Allerlei omstandigheden

brengen vertraging, misschien zal de toekomst ons gunstig zijn. Wat vroe-

ger in de vergadering te Amsterdam door Dr. kalk behandeld was in

zijn lezing over de ontwikkeling der leden op het gebied der Kerkelijke

Kunst, werd nu nog eens ter sprake gebracht. De Deken geeft een kort

resume van de lezing, en bespreekt de moeilijkheden, welke verbonden

zijn aan de cursussen, zooals deze voor Gregoriaansche zang worden ge-

houden. Het bestuur heeft wel beraadslaagd, maar meende dat de plannen

te vaag waren om met de betreffende personen in onderhandeling te treden.

Hier rees de vraag voor de leden zoo gewichtig: wat hebben wij eigen-

lijk aan het Gilde ? En daarom is het bestuur zeker van meening, dat er

meer door het gilde moet gedaan worden. Wel is plan geweest om een

blaadje uit te geven waarin uiteengezet worden de meest voorname ele-

mentaire en tegelijk actueele practische vraagstukken over Bouw-, Schilder-,

Beeldhouw- en Versieringskunst. Maar de moeilijkheid bestaat in het

vinden van een VASTE Redactie. Het Bestuur houdt zieh aanbevolen voor

alle inlichting en raadgeving op dat punt. Wie zieh er meer voor interes-

seert kan zieh tot het Bestuur wenden, en na een vergadering zal de

zaak kunnen worden opgezet. De Deken vraagt, wie der Heeren daarover

het woord verlangt ? De Heer G. Jansen (Zevenaar) zou het verslag weer

gaarne zien, zooals het vroeger was, en daarin tevens actueele onder-

werpen behandeld. De Deken antwoordt hierop, dat een verslag niet syste-



matisch genoeg is en te weinig geeft voor degenen die een leiddraad

wenschen te hebben. Pastoor vaN DE BIESEX vestigt er de aandacht op,

dat het Gilde, wat er ook geschiede, niet GRATIS zulke blaadjes gcve.

AVat niet betaald wordt, wordt niet gewaardeerd«, temeer daar de Rc-

dactie gesalarieerd dient te worden. Een vaste vorm heeft het besluit niet

aangenomen. Een Redactie zou na benoeming het plan het best kunnen

uitwerken in ovcrleg met het Bestuur onzer Seminarien. Bij acclamatie

wordt de zaak in handen van het Bestuur gelegd, en met een woord van

dankzegging voor de opkomst wordt de vergadering geslotcn.

^



j'UXSTREIS 1914. Het was nog vredestijd; de heerlijke

zomermorgen van den hosten Juli 1914 ademde vreugde

en '.velvaart, toen vvij met den D-trein in zorgelooze

vacantie-stemming en vol verwachting Duitschland

binnen snelden. Er was een mooi programma opgesteld

voor deze studie-reis: Essen, Werden, Soest, Munster

waren reeds prachtige klanken, vol schoone associaties.

Het was volop zomer; de zon voerde eene absolute macht in den blauwen

hemel. — Essen. Welk eene scherpe tegenstelling tusschen het heden en

het verladen; tusschen de Kruppsche Actiengesellschaft en de Sint Ber-

nultus-gilde; tusschen de oer-oude, ingetogene stichtskcrk en de daverende

kanonnengieterij.

Voor honderd jaren had Essen 4000 inwoners; thans heeft het er 325000.

Duizend jaren lang is Essen een stil kloostersladje geweest, afzijdig van

de groote verkeerswegen, gegroepeerd om zijn adellijk sticht. Thans ligt

die stichtskcrk in een vreemde, stille eenzaamheid ; wie daar Staat in dat

allermerkwaardigste atrium tusschen bouvvvormen, primitief als de Leeuwen-

poort van IMvccnc, de oudste, die het christelijk Germaansch Europa kent

;

wie daar Staat met de blauwe lucht boven zieh, die zieh toch ook weift

boven deze brüllende en smookende pantserplatcn-geschutfabriek, möge
trachten zonder duizeling te beseffen, wat er is in der wereld ontwikkeling,

in haar »worden en vergaan«.

(Jmstrceks den middag kwamen wij te Essen aan. In het hotel vonden

we reeds Monseigneur jozef FRli.r., godsdienstleeraar aan het humani-

stische Gymnasium te Essen, oud vriend van onzen gilde-deken, goed

kenner der oude bouwkunst. Die zou ons gidsen.

Na den maaltijd dan bezochten wij onmiddellijk de eerbiedwaardige abdij-

kerk van het adcllijke jofferenstift, waaraan Essen zijn ontstaan dankt in



dit mooie land aan de Ruhr i). Bouwvormen in een zeer samengesteld en

ongelijksoortig complex, welks geschiedenis in de g^e eeuw, met de stich-

ting der abdij door bisschop altfrid vax hildesheim op zijn erfgoed

IWi^ 1 t 1 1 1 < ^ ? I^<

PLATTEGROND DER MUXSTERKERK TE ESSEN

Asnide begint, vroegen hier onze vroom-ingetogene aandacht ; werden ons

door Monseigneur PRILL toegelicht. Daarna werd bezichtigd de schat der

abdij, die reeds welwillend voor ons was uitgesteld: de zevenarmige luchter

') Zie nader: Die Essener Münsterkirche und ihre Schatzkammer, von Franz Arens.

Verlag von Fredebeul S: Koenen. Essen-Ruhr.
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uit het einde der lo'le eeuw; de vier wonderbare processie-kruisen, onder

den B3'zantij tischen invloed van den Ottonentijd in Duitschland gemaakt

en al het andere, dat gered is uit den ondergang van het Middeleeuwsche

Essen in de kunstmoordende saecularisatie van 1802.

Ziedaar Essen voor de Sint Bernulfus-gilde. Er zijn verder geen andere

dan nieuwe kerken in deze stad van staal en geweld.

Er is verder slechts een huiveringwekkend, modern Essen ; een grootsch

gegroeide stad, niet alleen van grootsche fabrieken, doch 00k van schoone

gebouwen, producten van den Duitschen modernen geest. Die beeren willen

u vooral niet laten gelooven dat er bij hen slechts leelijke, hooge schoor-

steenen en göre besmookte nuchterheid zouden zijn. Slechts een van die

moderne gebouwen, een van die producten wilde men ons toonen.

Monseigneur i'Kii.i, bracht ons naar de in 1913 voltooide Sj^nagoge, een

werk van een Protestantschen bouwmeester Ki iRXKR. En ziedaar in waar-

heid een zeer indrukwekkend monument, een kostelijke vrucht der moderne

ontwikkeling. Ziedaar een bouwmeester, die scheppen kan tot massieve

heerlijkheid.

Reeds de plaats waar deze Synagoge is gezet werkt ten zeerste mede

tot het grootsche effect: deze plaats is een zachte heuvelglooiing. die door

een breede, grootsteedsche verkeersweg wordt beklommen. Midden in

deze straat, waar zij zieh splitst in twee even breede wegen, als op de

punt van een tong, die de splitsing veroorzaakt, ligt deze massale, zieh

breed optorenende bouw. Het is een gebouw in donkergrijze, zwaar on-

regelmatig gebouwen natuursteen; het is een blanke, zwaar ommuurde

en met kostbaar gesteente belegde voorhof, waarin waterbronnen klateren

;

daarachter de met de terreinhelling zieh steeds hooger koepelende daken

op de voorportalen, die dan tenslotte opgaan in den zwaar gestapelden

hoofdkoepel, welke de hoofdruimte dekt. Welk een gebouw ! Welk een

man, die dit heeft gedacht en gemaakt! Hier zijn gedachten uitgedrukt

met kracht van plastiek.

Hier is de logge macht van het Joodsche kapitaal in de »Rheinisch-West-

fälische' Industrie en hier is tegelijk het Oostersche, het Aziatische in

het kenmerk van zijn bouwkunst en van zijn godsdienst: alles zwaar,

lastend, drukkeiid, somber en gedrongen, aan het aardsche gebonden, al-

leen de plechtige koepels verheffen zieh boven het horizontale. Wij gaan

längs een zijdeur binnen en komen dan terstond in de groote tempelruimte:

daar is alles weelde, weelde van de meest pittige maar ook edele pracht,

naar onzen modernen smaak. Mozaiek in de mooiste tinten vult de ge-

welven en uiterst merkwaardig is het lichteffect der zeer breede, hangen-



de krönen, dat voor ons cen oogenblik wordt ontstoken en dan de mo-
zaieken doel blikkeren en glimmen. Hier is de meest verkwistende weelde

en tegelijk de ingetogenheid der verfijning.

In zeer harmonieuze kleuren zijn de vensters bcschilderd, hetgeen ons doet

verzuchten, dat toch ook onze Katholieke glasschilders nooit minder mooi

dan dcze waarschijnlijk wel niet Katholieke kunstcnaar voor onze heilig-

dommen zullen zorgen. — Bronzen hekkens, bronzen poorten ontsluiten

zieh voor ons; doen ons afdalen vanaf marmeren treden in de voorpor-

talen en in den open voorhof, waar de ritueele baden zijn onder de mar-

meren galerijen, die tot den zwaar gepoorten ingang vooruitgaan.

Wij allen waren zeer getroffen door dit moderne stuk Essen, dat daar lag

onder de gloeiende zomerzon. Wij daalden die breede straat vveer af en

zagen nog wel eens om — naar dezcn machtigen, ja machtigen Jodentempel.

Ja, ja, er is een groote afstand tusschen de abdijkerk van Altfrid uit de yJe

ceuw en de Synagoge van 1913. — De boekjes zeggen, dat er nog veel

mooie gebouwen zijn in dit Amerikaansche Essen; zij zeggen, dat Krupp
er op uit, de stad en liare woonwijken prachtig te doen worden, in smaak-

volle vormen tc doen groeien. Maar we hebben geen tijd, wij zijn de

Sint Bernulfusgilde; onze tocht is siechts kort; wij moeten naar Werden.

rLATTEGROND ABDIJ-KERK TE WERDEN

De Hauptbahnhof is nabij. Nog in denzelfden namiddag, onder dezelfde

heerlijke zomerzon staan wij op een andere heilige plaats, op den heuvel

die in een stil stadje aan de Roer draagt de zorgvuldig gercstaureerde

kerk der berocmde abdij van Werden, de stichting van onzen Xederlaiid-

schen geloofsverkondiger liudger (79(1). cen der voornaamste uitgangs-

punten van de christelijke beschaving onder de (iermanen. Monseigneur
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PRII.I, had ecne bizondcTe Studie gemaakt van dcze abdijkcrk in den

Rijnlanilschen overgangsstijl ; hij was (Jus nok hier onzc uitnoinendo en

zecrgewaardeerde begeleider cn gids. In den brcede ontvouwde hij ons

het rijke bouwstelsel, dat in dit hciligdom tot iiiting is gebracht door den

i3(le eeuwschen geest, die hier herbouwde wat in de vroegere eeuwen

reeds was geworden en verworden.

De abdijgebouwen naast deze kerk dagteekenen uit de iSdc eeuw. Zij

worden thans als gevangenis gebruikt. Grimmige cipiers veroorloofden

ons slechts een enkelcn blik in den nog zeer statigen, stijlvollen voorhof.

Na een koelen dronk aan den Roer-oever gingen we naar Essen terug;

gebruikten het avondmaal en hoopten toen ons te verhistigen in den zoelen

zomeravond op het uitgestrekte terras van den »Städtische Saalbau« in

den Stadtgarten, die door den eigenaardigen groei der kanonnenstad niet,

zooals gewoonlijk aan een uiteinde, doch zeer gelukkig midden in het

zonderling gevormde complex ligt. Het was reeds te donker cm van deze

wederom zoo stevig-moderne schoonheid, tot vormen gebracht in dezen

zelfbewustcn Saalbau te genieten Het tuinconcert was juist afgcloopen,

maar een hei licht schitterde nog over het brcede terras, over al die

Duitschers, die in Duitsche leefwijze zomeravond zaten te vieren. De grootc

bouwvormen waren vaag boven ons. Ze stünden ons wel voor het oog

des geestes, zooals ze waren afgebeeld, zooals ze ons reeds hartgrondige

bewondering hadden afgedwongen voor die kolossale Duitsche architectcn

van tegenwoordig, kostelijk gezonde geesten, volkomen evenvvichtig in

hunnen grootschen tijd van Duitschen bloei, die zieh zoo sterk inspireeren

op hun eigen 1 8'le-eeuwsche, vaderlandsche bouwvormen.

Pracht-kerels, die z66 de gedachte van een moderne grootstad weten om
te zetten in grootsche plastiek, door de zelfbewuste gemeenschap klank-

vol en eenvoudig aangeduid met den zuiver Duitschen naam: >Städtische

Saalbau«. De bedoeling is immers, grootere en kleinere zalen bijeen te

plaatsen, geschikt tot het houden van grootere en kleinere vergaderingen,

om gezamenlijk kunst te/g^nieten, om een groot redenaar te hooren, om
gemeenschappelijke belangen te bespreken.

Ook menige Katholieke vergadering is reeds in deze in iqo4 voltooide

zalen gehouden. Pastoor Wacker sprak er in 1914 ... .

Niet lang hebben we daar op dat terras gezeten. Er brak na dezen zwoe-

len dag een zwaar onwt-er los; het donderde en daverde galmend over

de bergen längs de Ruhr en een piasregen dreef ons naar binnen. En
weldra kwam de tijd om naar huis te gaan; het program van den vol-

genden dag begon vroeg.
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SOEST, de oude Hanse-stad, thans het groote dorp in Westfalen. Een doode
stad. Een Veere van het vasteland, in zijne steenen heerlijkheid van Mid-
deleeuvvschen bloei voor het nageslacht verstard. midden op den grooten

handelsvveg van Dortmund naar Paderborn, van den Rijn naar de Oostzee;

in de vruchtbare strook ten Noorden van het Sauerland.

Soest. Een genieting, een openbaring, voor wie niet wist, lioe het er was.

Weer lag een prachtige zonneglans over het landschap. Het onweer had
slechts de kleiiren gewasschen. Wij waren gereed om van alles te genieten

in deze aangename morgen-koelte der natuur.

Het Westfaalsche Soest geeft een goed denkbeeld van het uiterlijk eener

Middeleeuwsche stad: eene niet volgebouwde ruimte; de oude huizen nog
met het uiterlijk van groote hoeven. hoog opgetrokken met ruime voor-

raadzolders in hunne bovenverdiepingen ; eene omwalde dorpsgemeenschap.

Allicht za! ook zeer veel, evenals in onze HoUandsche doode sieden, af-

gebroken zijn in de lange eeuwen van kwijnend voortbestaan na den

ondergang der Hanze.

Er zijn hier vele huizen in het charmante vakwerk, hetgeen het landelijk

aanzien versterkt. Älaar hoog staan boven deze zalige zomerrust der

stille Straten de breede, ontzaggelijke torens van Soest, de kolossale voort-

brengselen van een grooten tijd van middelpuntig en wereldbekend belang,

thans in zomerzalige stilte en steenen onbewogenheid.

Hoe wonderbaar deze hooge kerken en torens in het thans zoo landelijke

Soest. Wederom : als de groote kerk te Veere.

Wij staan in de middaghitte op het stille plein voor den Patroclusdom.

Patroclus is voor Soest, vvat San Marco was voor de Venetianen, de mach-

tige beschermheilige, nadat het zieh aan den .Sint Pieter der Keulsche

bisschoppen had ontworsteld. Prachtig deze Romaansche Dom met zijn

stoeren, massieven toren, in simpele, strakke lijnen omsloten ; met zijn open

Voorhof en zijn kostelijko charmante loggia's daarboven, waarachter de

oude wapenkam.er der strijdbare Soester burgers en waaruit zieh de toren

in rüstigen eenvoud hoog verheft: een grootsch monument van Westfaalsche

degelijkheid. »Es findet sich kaum ein Beispiel, wo ein deutscher Bau so

ganz aus einer Empfindung geboren ist«, zegt her.maxn Schmitz in zijn

lief boekje over Soest i). Ook het inwendige dezer Katholieke hoofdkerk

van Soest, in 1166 door Barbarossa's vriend, reixoud v.\x dassel

.gewijd, is een fraai geheel van Romaansche kunst, door de oude bouw-

werken en de nieuwe restauratie tot schoone eenheid gebracht.

1) Dr. Hermauu Schmitz. Soest iu de Serie Berühmte Kunststätteu Band 45. Verlag

E. A. Seemann, Leipzig. (3 Mark).
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O die mooic kerken van Soest ! Ik acht mij ontslagen van den plicht der

technische beschrijving dezer machtige monumenten; ik mag vervvijzen

naar het vroegere reisverslag in een oud Ciildeboek en naar het hierboven

aangehaalde boek van HERMANN SCHMITZ, dat alleen reeds om zijne scherpe

afbeeldingen menigeen zal kiuincn bekoren.

In enkele uren hebben wij het alles gezien: de Sint l'ieterskerk, vlak bij

den Patroclusdom, vlak er voor; de zeer merkvvaardige, tweeschepige St.

Nikolaaskapel uit het einde der i
2<le eeuw, de kapel der koopmansbroeder-

schap, de Sleeswijkvaarders geheeten ;
— wij zijn gegaan längs vele oude

huizen in vakwerk tot aan het eind van het stadje om de lOde eeuvvsche

poort, de Osthoventor te bevvonderen ; wij hebben gezien, wat er te zien

was van den grooten ADDAGREVER, den Soester tijdgenoot en geestvervvant

van AI.BRECHT DÜRER en van andere meesters der Soester Schilderschool;

wij hebben bier gedronken op dien zonnedag in den koelen kelder van

een uitermate interessant, oud-Hanseatisch koopmanshuis; wij hebben ge-

zien en ik spreek hier met plechtigen eerbied: de beide kerken Sankt

Maria zur Höhe en de Wiesenkirche (Sancta Maria in palude). Sancta

Maria zur Höh is een wonderbaar mooi ding, een klein kerkje hoogst

eigenaardig in zijn Vierkanten, onregelmatigen aanleg, innig lief in een

bij uitstek landelijk hoekje dezer landelijke stad gelegen M.

Een hoogen roep van merkwaardigheid hebben hier de gewelven en de

gewelf-schilderingen, waarover de oude vader >[ENXtELBERG indertijd vöör

de eerste gildereis naar Soest in een gilde-vergadering heeft gosproken.

Allermerkwaardigst de doopkapel, gelegen onder een der vier zware pijlers,

waarop het geheel rust; welks onderhelft is weggebroken en vervangen

door drie kolommen, die thans het geheele gewicht dragen en een kleine

ruimte als doopkapel vormen.

Maria zur Höh is Evangelisch evenals de zoete, reine, blanke Wiesenkirche.

O die Wiesenkirche! Zij ligt eenzaam, slank en hoog, werkelijk in Wiesen,

in weiden. Van verre is zij reeds te zien over schuttingen en velden: rij

met hare twee torens, zij eene wonderbloem der Duitsche (TOtick.

Er is geen zuiverder, geen heerlijker verwezenlijking van het Katholiek

ideaal, geen mooier, krachtiger verbeelding trouwens in vaste vormen van

eenig ideaal en omgekeerd geen schoonere vergeestelijking van de stof

dan de onvolprezen Gothiek; dat stijgt weer zegevierend in ons op, terwijl

wij van verre naderen. De feto in het oude Gildeboek is mislukt; HERMANN
SCHMITZ heeft betere, heeft prachtige.

M Die Kirche »Maria zur Höhe« in Soest i. W. und ihre mittelalterlichen Malereien

beschrieben von Carl Jozephsou, Pfarrer in Soest. Soest 1912.
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De Wiesenkirche geeft den triomf der Gothiek: zij is geheel heilige stre-

ving en overwinniiig van het verticale; zij is geheel licht, cen en al raam,

van de basis der muren tot in de gewelven. Het is alles licht, dat op
dezen heerlijken zomerdag deze vormen doet leven in blanke vreugdc.

Zij is de echt Westfaalsche hallenkerk, zooals de onvolprezen ALFRED
TEPE ze bij ons nabouwde. De Evangelischen zijn blijkbaar vcrdraagzaam
voor het Middeleeuwsche kenmerk. Hun dienst bederft hier niet de Katho-
lieke heiligdommen. Zij hebben een altaar met gebeeldhouwde figuren,

waarop een opengeslagen Hijbel ons kruis vervangt. Zij dulden de

gekleurde ramen met Katholieke figuren. Er is niets storends voor het

eenheidseffect dezer verrukkelijke architectuur, zog levensblij en zoo sobcr

tegelijk in hären i4de eeuwschen oorsprong.

Ilet waren slechts enkele uren. — Ik kan niet genoeg zeggen, hoe mooi

Soest wel is. Als het weer zomer is, weer welvaart en geluk in de Duitsche

landen, dan willen wij hierheen wederkeeren. Er zijn nog meer mooie dingen

in Soest; wij willen er zijn niet enkele uren, maar enkele dagen, in cen oud

hotel, in de zomerstüte. En er zijn nog mooie dingen in den omtrek ook.

Wanneer zullcn wij cerug mögen gaan ?

Wij moesten weg, wij moesten in den sneltrein naar Munster.

Munster zou de bekroning zijn van onzen driedaagschen tocht. Ilet was

eene wäre voldoening voor onzen Gilde-deken, ons naar Munster, naar

ZIJN Munster, zijn tweede vadcrstad te geleiden M.

Het was nog licht, toen wij onzen intocht hielden in de Westfaalsche

hoofdstad, de beroemde stad der bisschoppen. liier kwamen ons weer

andere uitstekende gidsen tegemoet: rector ANTOX SCHULTE, een echt

kind van dit Sassenland, aan onze Twentsche gouw zoo nauw verwant, een

fijn kenner van zijn geliefde stad; een med. doctor salzmann, beiden

goede vrienden van onzen deken, die immers (lymnasiast en Student was

te Munster. We waren in goed gezelschap en we voelden ons thuis in deze

Nederduitsche stad, die zoo waarlijk in de verte aan Overijsselsche steden

doet denken. Wij gingen ons inrichten in een groot, nieuw hotel, dat met

het oog op den Duitschen Katholiekendag, die in het begin van Augustu.?

te Munster zou worden gehouden, juist was geopend. — Wij voelden ons

gelukkig; wij hadden nog veel goeds in het vooruitzicht.

Na het avondmaal hield rector SCHULTE zijn aangekondigde »Plauderei«

over de kunst in Munster; hij sprak ook zijn Wcstfaalsch dialect, om te

') Zie ook over Munster Dr. Hermann Schtuit? in de Serie: Berülimte Kunststätten.

Band 53- (3 Mark).

l6



c
X.



zien of wij Hollanders dat zoudeii verstaan. — En den volgenden dag,

steeds in den weelderigsten zonneschijn. begon onze rondgang d(inr de stad.

Hat was helaas ! reeds onze laatst'' dag. En onze bewonderende genietini,'-

steeg dan ook snel tot den overtreffenden trap, toen wij her Domplein en

de Prinzipalmarkt op dien zomermorgen van den 23^i<?" Juli i gi 4 mijchten

aanschouwen.

Hoe hcerlijk niooi ligt die Romaansche Dom daar op het zwaar beplante

plein, verwant in soort aan het plein der oude immuniteit van Sint Jan te

Utrecht, doch veel grooter en rijker ombouwd.

Een Romaansche Dom met twee torens, in de echt oude schemering van

licht uit kleine vensters en met haar läge, plompe gewelfjukken, haar

donkere beschildering, zoo echt innig en beminnelijk van stemming. In

zijn Westelijk dwarspand Staat de ontzaglijke, cyclopische christoffel,

voor Wien zelfs de Wederdoopers bang zijn geweest, hetgeen dus verklaar-

baar maakt, dat onze Gilde-dekon in zijn jonge jaren door zijn moeder

er niet heen te krijgen was.

PLATTEGROND DER LUDGERUSKERK TE MUNSTER

Ziedaar nog steeds de Domkerk der bisschoppen van Munster. Zijn paleis.

een oude kanonikale woning, ligt aan den overkant; het bisschoppelij

k

Museum daar vlak naasf het Universiteilsgebouw in den hoek — men

zag de Studenten wandelen onder de boomen; het Landesmuseum is een

prachtig nieuw gebouw; menige oude curiale hof ligt aan elk der vier zijden.

Welk een plein ! Welk een stad !
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Ell ilan lie Priii/ip.ilmarkt, de kern (irr (iu(l(^ huryi'rst.id naast de geesto-

lijke immuiiiteit van ilen Dom: de gTootc, breede straat, beslaande uit aan

KINZIPALMARKT

beide zijden architectonisch mooie en merkwaardige huizeii, in een levend

geheel van stijlontwikkeling voortgebouvvd van de i^'i^ tot in de lö^e

eeuw, met het prachtige Stadhuis van 13=15 er midden in; en deze beide
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huizenrijen alle met open gevels aan de onderzijde, zoodat zij vormen de

beroemde overdekte marktgalerijen over de geheele lengte der straat —

HET RAADIiriS IE MVNSTKR

de vernieuvvde, thans hooge toren der Lambertuskerk sluit dit alles aan

het ciiide prachtig af; de ijzeren kooien hangen daarboven, waarin JAN

VAX i.i-;ydex en de zijnen hebben gevangen gezeten - en dit, dit alles



in de heerlijke zonneweelde van een Juli-morgen mct de volle drukte van

een marktdag dat was schoon, dat was heerlijk, dat was —
Zooveel als moyelijk was hebben de oude vrienden SCHULTE eti JANSEN
ons van hun Munster willen toonen. We zijn geweest in hat Raadhuis en

hebben de Vredeszaal gezien; in de Sint Lambertuskerk werd ons opnieuw

gcboden het volle effect van een Westfaalsche hallenkerk in een overvloed

van zonnelicht.

Slechts een vUichtige blik werd ons gegund in het Bisschoppelijk en in

het Landesmuseum, een kranig, modern gebouw — vrucht van de Prui-

sische staatszorg — , waar de directeur Dr. MAX GEISBERG, specialist der

Westfaalsche oudheden, ons ontving.

Wij wandelden naar de voorstad Sint Maurits, gebruikten daar een maaltijd

en bezagen er de Sint Rlaurilskerk met hare primitief-Romaansche torens.

Wij zagen ook de heerlijke Renaissance- en Barok-bouwwerken van Munster.

Dit is het meest algemeen merkvvaardige der Westfaalsche hoofdstad dat

zij niet alleen is middeleeuwsche bisschopsstad, maar in organischen groei

eene veel verdere kunstontwikkeling te aanschouwen geeft. De historische

oorzaak ligt voor het grijpen. Munster is een machtige bisschopsstad ge-

bleven, ook scdert de Hervorming, ook sedert de Wederdoopers. Met den

ons goed bekenden christoffel bernard van galen begint te Munster

een nieuwe reeks van krachtige en degelijke vorst-bisschoppen, waaronder

meerdere pralende Witteisbachers, die met het adellijke Domkapittel tezamen

een stevig regiment hebben gevoerd en zeer vrijgevige bouwheeren en

Maecenaten zijn geweest.

CHRISTOFI'^EL BERNARD, uit den inheemschen adel geboortig, was geen

man van halve maatregelen. Hij was van den geest der Contra-Reformatie

en liet niet met zieh spotten ; hij was goed Katholiek (daar kan men bij

Prins-Bisschoppen nu eenmaal niet altijd van op aan!); hij bedwong den

koppigen zelfstandigheidszin zijner Munsteranen, die om den steun onzer

Republiek te verkrijgen, reeds van plan waren, Calvinist te worden, met
militaire hardhandigheid (1661); deed eene duchtige citadel bouwen, om
hen voorgoed onder den duim te hebben en voerde aldus in het absolute

machtsregiem met stramme ambtenarij, dat alle zijne opvolgers hebben

behouden ten einde toe.

Dat einde was daar, toen den derden Augustus 1802 Munster door 4000

Pruisen onder be\ cl van niemand minder dan BLÜCHER werd bezet. Sedert

dien is de stad met geheel Westfalen door het Weensche Congres in

Pruisische banden gebleven.

Die Prins-Bisschoppen sedert chrlstoffel bernakd en evenzeer hun
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adellijke kanunniken en groote Westfaalsche beeren hebben in Munster

schitterende bouvvwerken doen ontstaan. Het is aantrekkelijk te lezeii,

hoe sedert christofkel BERN'ARD de Hollandsche bouwkunst en vooral

VINGBOONS ook in Westfalen hun invloed deden gelden. Maar op dien

wolkenloozen zomermiddag van 22 Juli 1914 heeft althans de iS^^e eeuwsche

bouwmeester JOHAN CONRAD SCHLAUN (i6g4— 1773) een in waarheid onuit-

wischbaren indruk op ons gemaakt. Hij werkte vooral ten tijde van den

glansrijken vorst-bisschop CLEMENS AUGUST VAX BEIJEREN (17 10— 1762),

die tegelijlc was aartsbisschop-keurvorst van Keulen, bisschop van Osna-

brück, Paderborn en Hildesheim
;
grootmeester der Duitsche Orde en van

diens opvolger MAXIMILIAAN frederik, graaf van Konigsegg-Rottenfels

(1762— 1784).

TOHAN CONRAD SCH!..\UX heeft groote dingen aan Munster gedaan. De

Westfaalsche adel, staande in den hoogsten glans van rijkdom en macht,

liet zieh in de residentie woningen bouwen, rondom zijnen Bisschop. Wij

hebben gestaan voor den grandioozen Erbdrostenhof, den pied-ä-terre der

baronnen van Droste-Visrhering, nerrgezet op den hoek van twee Straten,

op een kostelijke manier dwars in de diagonaal ; de driehoekige voorhof,

die daardoor ontstond, is door een overheerlijk hekwerk van de straat afge-

.sloten. Een hoog geheel van donker grijze kalksteen : een triumfeerend

middenstuk. eenigszins vooruitspringend met rijk versierden gevel en zegc-

vierende ballustrade-bekroning; de zijvleugels in edele rust en even-

wichtigheid. Wij hebben er voor stil gestaan I Ziedaar de hooge trots.

de nobele rijkdom van isde eeuwsche prachtigheid; welk een monument

van edele zelfgenoegzaamheid in eindeloos deftige levensvreugde. Welk een

historisch monument! Welk eene uitdrukkingskracht van kultuurkenmerken

in de nalatenschap van dezen bouwmeester.

Wij hebben gezien den Schmiesinghof met zijn eveneens schitterend hek.

Vele van SCHEAUN'S werken hebben wij iiict gezien, maar des namiddags

van dien schitterenden dag, reeds zalig loom van al het kijken, zijn wij

gaan genieten van de daverende bekroning van SCHLAUN'S arbeid : de

bekroning tegelijkertijd van Munsters prinsbisschoppelijke kunstontwikke-

ling, van zijne staatkundige en cultureele zelfstandigheid; de bekroning ook

van onzen drie-daagschen, in waarheid toch te körten locht; wij zijn gaan

zien het vorst-bisschoppelijke residentie-slot, dat daar ligt aan het eindc

der stad, afsluitend een groot plein, te midden van weelderig geboomte,

aan het begin van diepe parken en dreven.

De bekwame minister van maxi.MII.iaan frederik, baron frans von

FÜRSTEN BERG, had zich tot taak gesteld, de stad Munster, die in den



Zevenjarigen Oorlog veel had geleden, tot nieuwen bloei en nieuwe schoon-

heid te brengen. Hij deed de citadel van CHRISTOFFEL BERNARD sloopen

en in een park veranderen ; het glacis naar den kant der stad werd tot

het rechthoekige, nieuwe plein, de Neuplatz en tusschen plein en park

verrees het majestätische residentie-slot. dat de Muiistersche standen aan-

boden aan hunnen prins-bisschop, in de hoop hem gedurende lange

maanden van het jaar te Munster te doen verblijven. In den avond van

zijn leven vond de groote schlaun hier de gelegenheid tot eene roem-

rijke schepping, die daar in de middagzon van Juli voor ons glansde.

In tegenstelling niet den donkeren Erbdrostenhof was de kalksteen hier

lichter, blankgeel en in heerlijk levensvreugdige afwisseling met helroode

baksteen. Wederom een rijk, vooruitspringend middenstuk van uitsluitend

blanke natuursteen en twee breede zijvleugels met aan het einde weer

rechthoekig daarop staande voorstukkeii. Alle rijkdom aaa vormen en

beeldhouwwerk is op dat middenstuk geconcentreerd ; een zware attic:i

rust op de korinthische gevelzuilen; de lympan zweit van weelderig-ronde

figuren en decoraties; het machtige mansard-dak, dat den geheelen bouw
samenvat, verheft zieh hier met p; achtig gebroken lijnen, die opgaan tot

een met koper afgedekte sierlijke lantaarn.

Welk een heerlijkheid, welk een geluk! Het was als het slot van Beet-

hovens vijfde Symphonie.

Naar binnen mochten wij niet. De frissche, blonde schildwacht (ach! waar

is zijn graf?) verbood het ons beleefd maar onherroepelijk. De vorst-

bisschoppelijke residentie is er nu eene van den Imperator-Rex. Zij ligt

er steeds op Seine Majestät te wachten. De rechtervleugel wordt bewoond
door den »kommandierenden General« van het zevende legerkorps.

Wij gingen er dan omheen, om de achterzijde van dit verrukkelijk

gebouw te bezien en ook deze was prachtig, aansluitend aan de zomersche

weelde van het rijke park. Wij zijn daar gaan zitten met het oog op het

schitterend paleis, op een hoogte, naast een grooten vijver, in de zeer ge-

wenschte schaduw van i8<le eeuwsche boomen op dien fijnen naniiddag.

Duitschers weten van de natuur te genieten. Er zaten er daar vele; men
nam er Kaffee mit Kuchen. En wij stamelden uit onze overmaat van

bewondering en gelukzaligheid als we dien dag aan plastische schoon-

heid hadden genoten. Aan rector schulte, die ons steeds trouw had

vergezeld, uitten wij onze dankbaarheid, onze opgetogenheid over zooveel

geestesweelde en nu begrepen we dan ten volle, waarom onze (iilde-

deken Monseigneur Dr. ANDREAS JANSEX altijd zoo geestdriftig met zijn

Munster had gedweept.



Met een lange wandeling längs de ook door fCRSTENBERG in mooie

parken herschapen wallen, eindigde onze tocht door Munster.

Het was nog slechts het bcgin van het einde. De laatste gezamenlijken

maaltijd wachtte ons in het hötel. Daar betuigden we nog eens onze dank-

baarheid aan onze Duitsche vriendcn, bij monde van den Gilde-deken in

groote hartelijkheid geuit. Zij geleidden ons naar het Station. Wij kochten

een avondblad van de Kölnische Volkszeilung, voor de lange reis naar

Emmerik .... Wat stond daar met dikke letters? .... Ultimatum van de

Oostenrijksch-Hongaarsche regeering aan Servie. Wij lieten het aan onze

Duitsche vrienden zien .... Er was een oogenblik stilte .... Wij namen

afscheid van hen en van het onvolprezen Munster.

De zomerzon ging glorievol onder tijdens onze treinreis in het nog vrced-

zame Duitschland.

O Duitschland met uwe mooie, oude stedcn, wannecr zullen wij u weder-

zien in vrede en geluk, in welvaart en zonneschijn?

L. J. C. VAN (iORKMM.
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ll.DI.RKIS NAAR MAASTRICHT, MEERSSEX EN
\'Al.KENI|URCi. - Het »schrikkelijk pleit« tusschen

de Volkeren van Europa was oorzaak, dat de gildereis

in 1915 niet.gehouden werd. Het gilde van kunstenaars

en kunstminners wil met den krijg niets gemeen hebben

cn bij het bezoek aan Essen in 1914 een paar weken
vi'iör den oorlog dacht niemand onzer er aan de fabrieken

van oorI(.)gstuig te bezichtigen, l'och heeft het gilde onder den oorlog

geleden ; in 19 15 algeheele stilstand der werkzaamheden ; zouden wij in

iyi6 nog icts doen ?

De Deken was ongesteld (reeds klopte de Heer bij hem aan door de

ongemakken der ziekte) en weer dreigde afstel; gelukkig is het maar

uitstel geworden.

Het Bisdom Rocrmond was aan de beurt voor een bezoek en de zeven-

jarige heiligdomsvaart, de openluchtspelen te Valkenburg en de Katacomben-

stichting mocstcn wel aan een reis naar het uiterste Zuiden doen denken.

De keuze viel op Maastricht en Valkenburg met Mecrsscn als tusschenstation.

De reis was in zeker opzicht een waagstuk. Duizenden waren in de zomer-

maandcn reeds in Limburg geweest en het was de vraag of een gildereis

in September, toen heiligdomsvaart en openluchtspel voorbij waren, nog

deelnemers genoeg zou krijgen. Het is meegevallen. Ziehier de namen der

deelnemers: de Vice-Deken Mgr. J. J. Graaf, de Secretaris kap. A. Rientjes,

de penningmeester C. Hartman. De ecrw. beeren J. |. van der Biezen,

L. J. Boogmans, A. J. M. van Dijck, Vr. Eppink, H. Laane, L. Offcrmans,

R. Reijnen, J. van Soest, J. J. Soons, G. A. Starink, F. B. F. Stroetman,

P. H. J. van de Weijcr. Verder de beeren Jos. Cuijpers, Jac. W. A. van

Gils, L. Hanlo, Th. Hennsen, F. H. van der Horst, P. A. N. Jansen,

Ch. Nicolaas, W. Scheepers, Fr. Tepe.



In het Hotel de la Casque was de lunch besteld, maar menigeen slaakte

de verzuchting: *Moge het bestuur toch eens besluiten tot een eenvoudig

koffiedrinken« ! Wij zouden dan in eens van lalmende kelners bevrijd zijn

en konden op tijd met de afwerking van het programma beginnen. Ook
zou het aanbevehng verdienen de hoteis met meer dan bedenkelijke zaal-

versiering voorbij te gaan.

Het bezichtigen van de St. Servaas stond als nummer een op het programma,

maar het is niet geweest, wat het had moeten zijn ; wij kwamen te laat

en het bezoek was te gehaast. Echter was er nog een andere oorzaak.

Bij den ingang van de kerk wachtte Dr. P. J. H. Cuypers ons op en

verklaarde, als eerelid van het gilde en als architect van de St. Servaas,

er prijs op te stellen persoonlijk ons rond te leiden in plaats van Dr. J. Kalf,

die daartoe was aangezocht Het is bekend, dat de meeningen van beiden

over de bouwgeschiedenis van de St. Servaas sterk van elkander afwijken

en zoo kwam het, dat bij dit bezoek de geschilpunten wel sterk naar

voren kwamen, maar dat van het genot, dat een bezoek aan de St. Servaas

geven moet, veel verloren ging.

< )ver de dateering van transept, Zuidportaal, gewelven en zijkapellen is

men het eens, maar verder rijkt de overeenstemming niet.

Hoe heeft Dr. Cuypers zieh de bouwgeschiedenis van de St. Servaas gedacht?

In het begin van de 4^ eeuw had de H. Maternus, bisschop van Keulen

(gest. 328) te Maastricht een kerk gebouwd; van deze kerk is geen

spoor meer over.

Op dezelfde plaats bouwde de H. Monulphus kort na 561 een nieuwe

kerk. Deze bouw vormt nog altijd de kern van de St. Servaaskerk. Aan

dit gebouw werd in den Karolingischen tijd de westbouw toegevoegd.

In de iie eeuw is de rechte koorsluiting door een halfronde vervangen

en is het transept gebouwd. In de 13^ eeuw werd het prachtige Zuid-

portaal aangebouwd en in de 15^ eeuw zijn de zijmuren doorbroken voor den

aanleg der zijkapellen en werden ook de gothische gewelven aangebracht.

Met deze opvatting van de bouwgeschiedenis hangt natuurlijk het aangeven

van den omvang der bouwdeelen en ook de herstelling samen.

Op den plattegrond is de bouwgeschiedenis na te gaan. De kerk van den

11. Monulphus is daarop zwart en gespikkeld aangegeven. Deze zou dan een

basilica geweest zijn bestaande uit drie beuken van elf traveeen. Een koor

met rechthoekige afsluiting was er ten Oosten aangebouwd. De sluitmuur

is aangegeven bij F. Onder dit koor was een crypte aangelegd; het is de

ihans herstelde meest Oostelijke krypte. Deze bestaat uit negen gewelf-

vlakken rüstende op vier pijlers en muraalpijlers. Een gang verbond deze



iINT SERVAASKKRK TE MAASTRICHT PI.ATTEGROXD EN DOORSNEDE

(BOUWGESCHIEnENIS VOLGENS DR. Cin TI-RS)

krypte met het grat van St. Servaas. Toi-n in de ii« eeuw de rechte

koorsluiting door een ronde vervangen werd, verloor de oude krypte haar

licht en werd een nieuwe krypte aangelegd op hooger niveau onder de

viering. (Zie plattegrond van de krypte B.) De gang C. werd dus veel

korter dan vroeger. TegeHjk werd ook het dwarspand gebouwd.

In de januari-aflcvering (iniA) van het Bulletin van den Ned. Oudhk. Bond

heeft Dr. J. Kalf een voorloopig verslag gegeven van zijn onderzoekingen

en opgravingen in de St. Servaas en komt daarin tot zeer afwijkende

gevolgtrekkingen

De kern van de St. Servaaskerk is veel kleiner dan Dr. C. aannam. Het

was een driebeukige basilica van zeven traveeen met rechthoekig koor.
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Onder het koor was ccn kl(;iiic \v,i:ir.schijnlijk T-vormiye krypto niet hot

graf van St. Servatius. llit welken tijil dagteekent dezen bouw? De kerk

van den 11. Monulphus werd in SHi door de Koormanncn verwoest en de

tegenwoordige bouw moet dus na S8i gestekl worden.

De meening van Dr. C. over den onivang der kerk is zonder twijfcl

juist. De oude muren zijn teruggevonden en de achtste tnivee is blij]<baar

kiter aan het kangsrhip toegevoegd. (Zie afb. 3).

SINT SERVAASKKIiK TK MAASTRICHT PIJLER AAN DEN NOOKDKANl'
(ONTL. BULL. OUDHK. EOND)

Is echter ook de dateering zoo zeker? Is de verwoesting door de Noor-

mannen zoo grondig geweest, dat er geen spoor van over is? Deze

vraag klemt te meer, omdat wij een gelijksoortig geval hebben in de

kerk van St. Richardus te Centula in Xoord-Frankrijk. Deze kerk werd

in hetzelfde jaar als de St. Servaas door de Noormannen verwoest,

maar op de overgebleven muren en pijlers weer opgetrokken. Ook onder

ander opzicht lokt deze kerk tot een vergelijking. Het is hier niet de

plaats daarop verder in te gaan, maar des te meer verlangen wij naar

de openbaarmaking van alle gegevens, waarop Dr. C. zijn meening

doet steunen.
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Van de bovenkerk dalen wij af naar de krypten ; de kiagste, meest

Oostelijke kr\pte, de krj'pte onder de viering en de kleine krypte, met

het graf van den H. Servatius.

De waarschijnlijk oorspronkelijke vorm van de kleine krypte is op afb. 2

met stippellijnen aangegeven.

De koorkr\pte kan natuurlijk niet ouder zijn dan het koor zeit", tenzij

men aanneemt, dat de krypte tegen het koor was aangebouwd, zooals de

Ludgeriden-krvpte te Werden; zulk een aanleg is echter te Maastricht

niet denkbaar. Omstreeks het jaar 1000 zijn wij in West-Europa getuige

van een groote opbloei der kunst. De namen van den IL Bernward te

Hildesheim, van den H. Bernulphus te Utrecht, van bisschop Notker te

Luik zijn aan die opbloei onafscheiddijk verbonden. Van dien tijd dagteekent

ook de groote verbouwing van de St. Servaas.

Dr. C. vat zijn besluit aldus samen: »Kort na 1000 heeft men ten Oosten

van de oude kerk, tegen de helling van den heuvel, een lang dwarspand

gebouwd en een diep, rechthoekig priesterchoor met zijkapellen, en ver-

volgens dit niemve deel aan het oude verbonden door het oorspronkelijke

presbyterium af te breken en op de plaats van de westelijke helft daarvan

het oude schip oostwaarts met eene travee te verlengen. ( )nder het nieuwc

choor strekte zieh eene crypte uit, door cryptkapellen geflankeerd, en

met een smalle gang aan de T-vormige oude crypt verbonden. \a deze

\-erbouwing werd de kerk in 1039 gewijd«.

Deze crypte was ook grooter dan de thans bestaande en strekte zieh

twee traveeen meer oostwaarts uit. ( )ok rustte het geweif niet, zooals bij

de restauratie is aangenomen op pijlers, maar op zuilen.

Over de vierings krypte schrijft Dr. C. het volgende : »In de tweede

helft der twaalfde eeuw is het choor van 1039 grootendeels afgebroken

en de rechthoekige sluiting vervangen door een halfronde concha, door

torens geflankeerd. De choorcrypt verloor nu haar licht, werd daarom

volgestort, en vervangen door een nieuwe crypt op hooger peil, onder de

viering, zoodat het grootste gedeelte der T-vormige crypt moest verdwijnen.

Tegelijkertijd zijn verschillende kapellen en aanbouwen opgetrokken, een

en ander omstreeks 1180 voltooid«.

Met het boven gemaakte voorbehoud moeten, dunkt mij, al deze conclusies

als zeker worden aanvaard.

Rest nog de bespreking van het Westwerk. Jammer genoeg heeft Dr. C.

zijn gegevens hierover nog niet uitgegeven, maar zeker is toch wel, dat

de Westbuuvv in zijn tegenwoordige gedaante niet tot de dagen van

Karel den Groote terugreikt, maar dagteekent uit de 12'^ eeuw. De ver-
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onderstelling, dat de z.g. keizerzaal zou gediend hebben voor den keizer

en zijn hofhouding om er de H. Alis te hooren, kan niet gehandhaafd

worden, daar de zaal. als zij bestond, op het dak uitzicht had en niet in

de kerk. Ook vraagt men zieh af, waarom voor den keizer een zaal zou

gebouwd worden 92 treden hoog en aan den Westkant, terwijl zijn paleis

aan den ( )ostkant lag. Ontkcnt men echter de bestemming als keizerzaal

en steh men den bouw in de 12^ eeuw dan zijn daarmede de moeilijk-

heden niet opgelost, maar beginnen zieh de vragen van alle kanten op

te dringen. Hecft er voi'ir dit bouwwerk een ander gestaan ? Heeft de

St. Servaas een atrium gehad? En vooral, wat was de bestemming van

dit geboiiw en van de groote zaal en de nevengalcrijen op de eerste

verdieping? Op de twee eerste vragen moeten wij het antwoord schuldig

blijven, al is het zeker, dat de Westbouwwcrkcn in den Karolingischen

tijd hun oorsprong vinden. ( )p de laatste vraag is wel geen rechtstreeks

antwoord mogelijk, maar wij kunncn toch vergelijkingen maken met

andere kerken. Vrij algemeen wordt thans aangenomen, dat de West-

werken hun ontstaan te danken hebben aan het verlangen plaats te vinden

voor de vereering van een anderen heilige naast den kerkpatroon. Zoo was

in de Lieve Vrouwekerk het westaltaar gewijd aan den H. Nicolaas,

den patroon van de parochie, terwijl het hoofdaltaar voor den koordienst

bestemd bleef. Hetzelfde zien wij in Werden, waar de Ludgernskerk voor

de monniken bestemd was en de Petruskerk voor de parochie. In Centula

diende het Westwerk voor de opstelling van een derde koor naast de twce

anderen aan het hoofd- en II. Kruisaltaar : tevens werd er ook parochie-

dienst gehouden.

Xog van een andere bestemming lezen wij. Met name te Werden werden in

het Westwerk allerlei gemeentelijke belangen Ijehandeld; daar werd het

zendgericht gehouden, daar werd de tiend betaald en h.id de verkiezing

plaats van de besturen der gilden.

In hoeverre dit alles ook te Maastricht van toepassing is, valt moeilijk

te zeggen. Het Westaltaar was er aan de H. Maagd gewijd en sommigc

uitdrukkingen wijzen er op, dat er ook burgerlijke zaken verhandeld werden.

Mögen wij spoedig in de gelcgenheid zijn kennis te nemen van een ver-

handeling over de St. Servaas, die wel niet alles tot klaarheid zal brengen,

maar ons toch vollediger dan tot nu toe over dit belangwekkende kerkgebouw

zal inlichten.

Slechts kort verwijlden wij nog in de schatkamer, om een vluchtigen blik

te slaan op de eerbiedwaardige reliquieen en de kostbare schatten daar

bijeengebracht.
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Zoo is dit vcrslag een trouwe weerspiegeling van ons bezoek ; beiden

staan in het teeken van de polemieken over de St. Servaas.

Na de St. Servaas werd natuurlijk ook de Lieve Vrouwekerk bezocht.

üok hier was er tijd te kort, maar Dr. j. Kalf wist in een beknopte

uiteenzetting ons in weinig tijd veel van deze kerk te leeren.

De St. Servaas möge eerbiedwaardiger zijn, de Lieve Vrouwekerk wint

het in schoonheid en belangrijkheid als bouwwerk. Wat deze kerk zoo

be^angwekkend maakt is, het zoeken naar tegenwicht voor den zijwaartschen

druk der gewelven van het middenschip. Twee middelen zijn daartoe door

den bouwmeester aangewend: vooreerst werd om de andere travee het

zijschip hooger opgetrokken en vervolgens werd in het zijschip een zeer

eigenaardig geweif aangelegd bestaande uit een half koepelgewelf en

daarbij aansluitend een naar den middenbeuk oploopend tongcwelf.

Aan den tegenwoordigen bouw is een andere kerk voorafgegaan, die

door brand vernield is in het jaar looo. Wat er van dien ouden bouw
nog over is, valt niet te zeggen. De tegenwoordige kerk dagteekent uit

het begin der iie eeuw, maar het heeft lang geduurd, eer de bouw
voltooid was. De kerk bestaat uit drie beuken van drie traveeen, terwijl

een smallere travee de overgang vormt naar den Westbouw. Aan dit

langschip sluit een dwarspand aan en een halfrond koor met koor-

omgang; een smalle travee vormt hier ook de overgang tusschen transept

en concha.

Opmerkelijk is het verschil tusschen de meest Westelijke en de Oostelijke

travee van het middenschip, waaruit inen mag besluiten, dat onder het

bouwen het plan veranderd is en dat men eerst later de aanleg van

gewelven in het plan heeft opgenomen.

De gewelven zijn aangelegd op kruisribben en deze rüsten op overhoeksch

geplaatste pijlers tegen de hoofdpijlers.

Prachtig en grootsch is vooral het priesterkoor. ( )orspronkelijk was het

met een halfronde muur gesloten, maar later is de kooromgang met een

daarboven gelegen galerij aangelegd. Rijk bewerkt zijn de kapiteelen

der zuilen, die ieder afzonderlijk het bezichtigen waard zijn.

De verslaggever sprak in i8S8 de verwachting uit, dat de kerk na de

restauratie een grootsche, monumentale indruk maken zou. Dankbaar

mögen wij zeggen, dat die verwachting vervuld is, al zijn wij niet blind

voor de fouten, die er gemaakt zijn en die het karakter van het bouw-

werk hier en daar veranderd hebben, b v. de gewelven van de bovenste

kooromgang en van de kleine travee voor de apsis.

Ten slotte zij nog vermeld, dat de L. V. Kerk twee krypten bezit, een
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Oostelijke en een Westelijke en, dat boven de Westelijke krvpte het

altaar stond van den parochiepatroon den H. Xicolaas.

Wie van de schat niet meer gezien heeft dan wij in het voorbijgaan, kan

gerust zeggen, dat hij ze niet gezien heeft.

Het al te körte bezoek aan Maastricht was gei'indigd en wij moesten ons

haasten naar het Station voor het bezoek aan Aleerssen.

MEERSSEN. i) — De parochiekerk te Meerssen is een merkwaardig

monument om hare bouworde en om harc geschiedenis.

Recds in de ge eeuw stond er te ]\Ieerssen een paleis der Karohngers

met bijbehoorende kapel. In het jaar qzq liuwde Gerberga, dochter van

Hendrik I den Vogelaar met Giselbert, zoon van Reinier, graaf van

Henegouwen, die met het bestuur van Zuid-IJmburg bclast was. Toen

Giselbert in 93g gesneuveld was, hertrouwde Gerberga met J.odewijk

d'Oultremer, koning van Frankrijk. Als koningin van Frankrijk stichtte

zij de proostdij te Aleerssen en schonk die aan de Benedictijnerabdij van

den H. Remigius te Reims. Tot de hervorming toe is de abdij in het

bezit van de kerk gebleven.

De kerk was oorspronkelijk toegewijd aan de H. Maagd, maar 00k het

H. Sacrament wordt te Aleerssen op een bijzondere wijze vereerd, zoodat

de kerk in de 1
4« eeuw gebouwd, gewijd werd ter eere van het H.

Sacrainent en de H. Maagd. Deze vereering hangt samen met een wonder,

dat aldaar zou hcbben plaats geliad. Dit W(Tnder wordt aldus door C'aesarius

van Heisterbach verhaald :

Van een hosiie, waaruit te meerssen bloed en water veoeide

TUEN IN DE KELK DE VEOEISTOF ONTBRAK. — De abdij van St. Remigiiis

te Reims bezit te Meerssen bij Maastricht een groot allodiaalgoed, waar-

heen reeds vier monniken zijn afgevaardigd, om daar de H. Diensten te

vieren en de tienden en cijnzen der abdij te innen en te verrekenen. Toen

eens een dezer monniken de Heilige Mis wilde gaan lezen, verzuimde hij

water en wijn in den kelk te gieten. Toen hij nu gekomen was aan de

kruisteokens vni'tv het (,)nze Vadcr en hij, na de kelk ontbloot te hebben,

daarin geen vloeistof bemerkte, schrikte hij en werd bovenmate bedroefd.

In zijn vertwijfeling klopte hij onder tallooze smart volle verzuchtingen

aan bij (jods barmhartigheid, en nu weerklonk van boven een stem

:

»Uw gebed is verhoord«.

'j De bijzouderhedeu over Meersseu zijn voor een goed deei ontlcend aau de Kath.

lUustratie jg. 48.
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Hierdoor gerustgesteld voleindigde hij het overige op de gewone wijze, brak

de hostie, liet eene partikel er van in den leegen kelk vallen, en ziet —
Christus, Die de kracht en de wijsheid (iods is, Die aan het kruis uit Zijn dood

Lichaam bloed en water heeft hiten vloeien, bracht uit zijn sacramenteel en

onsterfehjk hchaam, in strijd met de gewone orde, bloed en water voort.

Evenals het bloed gutst uit doorgesneden äderen, zoo stroomde voor de

oogen des priesters uit diezelfde partikel op twee plaatsen ook tweeerlei

soort van vloeistof. Immers, men zag er niet de gedaante van \\ijn, maar

van menschelijk bloed. Dat zij derhalve beangstigd worden en zieh schämen,

die beweren, dat het brood niet veranderd wordt, tenzij ook de trans-

substantiatie van den wijn in de kelk plaats hebbe.

Toen nu het bloed, rijkelijk vloeiend uit het brood, een derde van den

kelk gevuld had, bleef het staan. Innig verblijd op het gezicht van dit

wonder nuttigde de priester een gedeelte, het overige toonde hij aan het

einde der Mis aan de omstanders.

Daarna besloten deskundigen de kelk met de vloeistof te verzegelen,

wat dan ook is gebeurd. Toen onlangs Heer Konraad van Urach, bisschop

van Porto en legaat van den Apostolischen Stoel, door die streken reisde,

werd hij door de bedoelde broeders ontboden, en deze berichtten hem

stuk voor stuk wat ik boven verhaald heb. Ilij wenschte hen geluk met

een zoo heerlijk mirakel en beval het zegel te verbreken en voor al

degenen, die zouden komen en het bloed zouden willen zien, dit gedurende

acht dagen tot getuigenis van het christelijk geloof ten toon te stellen;

zooals ook gebeurd is. Het was purperrood van kleur en was door den

langen duur dikker geworden, daar het zieh immers reeds twee jaar in

den kelk bevonden had. Nu echter is het weer verzegeld. De godvruchtige

geloovigen mögen hieruit leeren, hoeveel genade en glorie zij bij God

verdienen, die godsvrucht toonen bij het H. Sacrament, hetzij in de H. Mis,

hetzij in de H. Communie.

Dit wonderverhaal is vooral merkwaardig om de toespeling, die er gemaakt

wordt op een destijds bestaand theologisch geschilpunt, dat van verstrek-

kende beteekenis geweest is voor de ontwikkeling van de Romeinsche

liturgie. De vraag werd gesteld, of de transsubstantiatie plaats had

onmiddellijk na het uitspreken der consecratiewoorden, of eerst, nadat

ook de consecratie van den wijn geschied was. De eerste meening behield

de overhand en om nu van deze overtuiging blijk te geven werd de

gewoonte ingevoerd onmiddellijk na het uitspreken van de consecratie-

woorden te knielen en de H. Hostie ter aanbidding op te heffen. Aldus

verklaart Father Thurston S.J. de invoering van de elevatie.
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Dezelfde vraay dus, die aanleiding gaf tot de invoering van de opheffing,

is ook oorzaak van de vereering van het H. Sacrament te Meerssen.

De tegenvvoordige kerk is gebouwd in de 14^ eeuw; de opgaven loopen

uiteen tusschen het begin van die eeuw en 1360. In ieder geval hebben

wij hier te doen met een prachtwerk van Fransche architectuur.

\^olgens een artikel in het Bouwkundig Weekblad jg. 1904 zou de kerk

volgens een plan gebouwd zijn. Dit nu komt mij hoogst onwaarschijnlijk

voor. De bouw vertoont duidelijk drie verschillende perioden: het lang-

schip, het dwarspand en het koor. In het langschip zijn de openingen

tusschen de constructieve deelen met muurwerk gedieht en daarin zijn

vensters aangebracht. In het koor daarentegen zijn het alleen de vensters,

die de vulling uitmaken. Ook het verschil der kapiteelen is opmerkelijk,

want wij vinden hier als 't wäre de overgang tusschen het construeeren

met en zonder kapiteelen. In het dwarspand zijn de eigenlijke kapiteelen

weggelaten, maar is de plaats ervan toch door een opgelegd planten-

ornament aangeduid.

Dit alles zijn dus redenen om aan te nemen, dat, al möge dan ook het

plan van de kerk als een geheel ontworpen zijn, er toch onder het bouwen

belangrijke wijzigingen in het plan zijn aangebracht.

De kerk bestaat uit een driebeukig langschip, dwarspand en koor. De
toren is den gen Januari 1641J ingestort en sedert niet meer hersteld.

Oorspronkelijk was er bij het koor ook nog een Maria-kapel, maar ook

deze is afgebroken.

In het jaar 1465 werd de kerk door Soldaten in brand gestoken en weer

werd het H. Sacrament hier door een wonder verheerlijkt.

Het geheele dorp raakte in opschudding en ieder snelde naar het dierbaar

heiligdom. Een was aller verzuchting: Iloe het H. Sacrament te redden ?

Een schoone legende vcrhaalt het volgende:

»Een jeugdig landman kwam van zijn akker toegesneld. waar hij ploeg

en paarden had achtergelaten, vroeg des priesters zegen, wierp zieh te

midden van de vlammen en keerde terug met het H. Sacrament in zijne

banden. Een engel was hem vooruitgegaan, had een witten doek over

zijne armen gespreid en het tabernakel geopend; de jongeling had het H.

Sacrament genomen en terwijl hij, voorafgegaan door den engel. door

het vuur heendrong, scheidden zieh wederom de vlammen. Onder luid

gejubel van het neerknielende volk, reikte hij den kostbaren schat den

priester over. Dan keerde de landman naar zijiien akker terug en —
o wonder! — zijn ploeg was bestuurd geworden door een onzichtbare

band; hij vond zijn veld omgeploegd«.
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Allerwege werden er coUecten gehouden om dit juweel van bouwkunst

te herstellen en 40 jaar later was de herstelling geeindigd. Ter gedachtenis

aan dit tweede wonder werd in het koor het Sacramentshuisje gebouwd,

het eenige, dat wij in Nederland nog bezitten. Het kunstwerk werd

gemaakt tusschen 1500 en 150A.

Het tabernakel is uitgevoerd in mergelsteen van het land en met een

rijkdom, een finesse, dat men bij het beschouwen er van onwillekeurig op

de gedachte komt: De maker van dit meesterwerk heeft zieh gezegd:

»De menschen zullen weliswaar de fijne bewerking niet zien, want daar-

voor is het te hoog, maar de Bewoner van dit tabernakel, God de Heer

zelf, ziet 't wel degelijk, Hern ter eere deze schoonheid en rijkdom<

.

Eene duidelijke voorstelling in geschrift te geven is kortaf onmogelijk,

daarvoor is het veel te gecompliceerd, men moet het zien.

Tot grondplan nam men den regelmatigen zeshoek, afwisselend rechts en

overhoeks. Het eigenlijke tabernakel rust op een voet van twee ver-

diepingen, terwijl daarboxen er zieh nog zeven bevinden, dus te zamen

negen verdiepingen van vrijwel gelijke hoogte.

ünder, als basis, vier neerliggende leeuwen, als 't wäre de Wächters bij

het heiligdom of zinnebeeiden der hartstochten welke door het Henielbrood

getemd en vastgelegd worden.

In de twee verdiepingen van den voet zijn 2X4 = 8 beeiden geplaatst,

staande op mooie voetstukken en in eene omgeving, het aanwezigzijn van

heiligenbeeiden waardig.

De onderste vier stellen voor profeten van het Oude Verbond als ver-

kondigers van den toekomstigen offer- en zoendood des Verlossers; de

vier beeiden daarboven, onmiddellijk onder het tabernakel, stellen voor de

vier evangelisten met de zinnebeeiden, doelend op den aanvang van ieders

Evangelie aan hunne voeten. Zij zijn de brengers der blijde boodschap,

dat alles in vervulling is gegaan wat hunne voorloopers, de profeten,

voorspeld hadden, en vocren ons rechtstreeks tot God. Gaarne hadden wij

gezien, dat op de door die beeiden gedragen spreukbanden passende

spreuken stonden, sprekend van Hern tot Wiens eer zij hier staan, vooral

wijl een paar beeiden, om de aandacht nog meer te trekken, met hunnen

vinger de bezoekers wijzen op de spreukbanden, waar niets op Staat.

Boven genoemdcn voet is op een breeden, rijk geornamenteerden vooruit-

sprong het eigenlijk tabernakel gebouwd. Het inwendige van de woonplaats

des Heeren is niet aan het 00g der menschen onttrokken ; drie rijke paneelen

in gepolijst koper a jour bewerkt, sluiten die plaats veilig af. Boven deze

etage komt de rijkste partij van het tabernakel. namelijk die der groepen,
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voorstellende in 't midden het laatste Avondmaal, links de Mannaregen,

en rechts het offer van Melchisedech. Deze levendige, heerlijk mooie

groepen zijn op een stijgend vlak geplaatst, waardoor de perspectief

geheel tot zijn recht komt.

Als bekroniiig van laatstgenoemde etage komt als afsluitingspartij van

het eigenlijke tabernakel een etage van driemaal drie overhoeks geplaatste

baldakijnen, ieder bevattende drie beeiden. Het is een woud van de sierlijkste

pijlertjes en pinakels, echt filigraanwerk.

De negen beeiden zijn de volgende

:

a. Links: drie groote geloofsverkondigers van ons bisdom en ons vadorland,

de II. Servatius, de H. Lambertus en de 11. Willibrordus.

Zonder twijfel zijn de beide eerstgenoemden te Meerssen goweest, ter

verkondiging van het geloof, en heeft de eerste er misschicn wel toe

bijgedragen om den tempel van Mars, die hier op de plaats der kork in

de Romeinsche versterking stond, te veranderen in een christeiitempel

onder titel van den H. Petrus. De versterking was veranderd in een

palatium, waar de Frankische koningen, wier bezitting het was, dikwijls

verbleven en een kapittel stichtien, dat later krachtens de schenking van

koningin Gerberga, vervangen werd door monniken van Reims, die de

koningsvilla betrokken. er eene proostdij van maakten en op de plaats

der paltskapel eene kerk bouwden.

b. Rechts: de H. Gerlachus van Houthem, dat destijds kerkelijk onder

Meerssens proostdij stond — de II. Remigius, omdat de proostdij eene

afdeeling was van de abdij te Reims, in wier kerk het H. Gebeente van

dien Heilige rnst, en omdat de H. Remigius de patroon is der gemeente

Meerssen — de H. Lidwina, die haar heldhaftig geduld in het lijdcn

putte uit hare liefde tot het II. Sacrament.

c. Midden: de H. Juhana — de H. Thomas van Aquine — Paus Urbanus

IV, wier nauwe betrekking tot de instelling van het H. Sacramentsfeest,

algemeen bekend zijn.

In de verdieping daarboven, naar de drie kanten uit, staan in nissen de

groote beeiden links: de H. Johannes de Dooper, in het midden: Onze

Lieve Vrouw. rechts: de H. Xorbertus. Zij verkündigen als van uit de

hoogte de onuitsprekelijke, nooit volpre/en liefde van den hier verborgen God.

Steeds verjongend gaan pijlers en torentjes hooger. hoe hooger men nu

opklimt, des te kunstvoller, des te fijner wordt het werk van den grooten,

onbekenden meester, die dit kunstwerk heeft gewrocht, totdat de spits

eindigt in een kruis met Christus, het teeken der overwinning.

De indruk, dien het verdienstelijk gerestaureerde meesterwerk maakt, is
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bezvvaarlijk weer te gevmi. leder die hct aandachtig beschouwt zal instemmeii

met de uitspraken van de twee grootineesters onzer kunst, Dr. Cuypers en

Jhr. de Stuers:

»Het is een belangrijk en zeldzaam monument. — Het is een kunstwerk

van den hoogsten rang«.

Met veel moeite en zorg is door toedoen van Dr. Cuypers van het

geheel een afdruk, een afgietsel genomen, waaraan maandenlang de

bekwaamste inonteurs gewerkt hebben. Het is geplaatst in het Rijks-

museum en maakt daarvan een der schoonste sieraden uit. De bezichti-

ging er van zal voorzeker menigeen aansporen, ook het orgineel te gaan

bewonderen.

Naar ik meen is slechts een der groepen oorspronkeHjk en is al het

overige beeldhouwwerk vernieuwd. Ilet oordeel van Dr. Cuypers en Jhr.

de Steurs onderschrijvend, moeten wij er toch bijvoegen, dat wij hier te

doen hebben met een werk uit den tijd van al te overdreven gebruik van

pinakels en kruisbloemen, waarop men de bekende spreuk kan toepassen

:

»wel te bewonderen, maar niet na te volgen !?

Bij dezelfde verbouwing werd ook het prachtige portaal aan de Noordzijde

gebouwd. Thans staan er twee borstweringen boven elkander, een gesloten

en een open. Hierdoor geeft de restauratie zeker niet de oorspronkelijke

toestand weer. Itoven het portaal was een bordes aangebracht, waar-

schijnlijk met overhuiving. De kerk was rijk aan reliquien en nu zal het

portaal gediend hebben om vandaar de reliquien aan het volk te

toonen.

Met de overtuiging een zeldzaam kostbaar kunstwerk gezien te hebben,

verlieten wij Meerssen, om het Geuldal verder in te gaan naar Valkenburg,

waar de jaarvergadering van het Gilde zou plaats hebben.

VALKENBURG. — Te Valkenburg vonden wij een goeden maaltijd

gereed in het hAtel Ubachs-Vossen. Nadat wij onze krachten versterkt

hadden, werden wij uitgenoodigd binnen te komen om de jaarvergadering

bij te wonen. Het kostte nogal moeite de liefhebbers van de vrije natuur

in de vergaderzaal te krijgen, maar eenmaal binnen heeft niemand zieh

het bijwonen beklaagd.

De Vice-Deken Mgr. J. J. Graaf opende de vergadering met gebed en

heette alle aanwezigen hartelijk welkom in Zuid-Limburg, het land van

zoovele heiligen en van zooveel heerlijke kunst. Hij sprak de beste wenschen

uit voor het herstel van den Deken en gaf het woord aan den secretaris

tot het uiibrengen van het
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JAARVERSLAG.
Uit het jaarverslag bleek, dat het aantal leden thans bedraagt 303.

Door den dood ontvielen aan het Gilde de volgende leden : Deken en

Kanunnik A. van Rossum, Mgr. G. Brom. Jan Brom, l'astoor Braam,

Jhr. \'ictor de Stuers en Pastoor Wolters.

Naar aanleiding van het verslag ontspon zieh een bespreking over de

beglazing onzer kerken en meer in het algemeen werd ook besproken,

wat het Gilde voor de kerkelijke kunst doen kan. Jos. Cuvpers besprak

meer in het bijzonder het geheel moderne raam in de Rozenkranskerk

te Amsterdam.

Dezp besprekingen zijn loch allernuttigst en het Gilde moet de leden wat

meer bijeenroepen dan in den laatsten tijd.

De Vice-Deken bedankte kapelaan Rientjes voor zijn keurig verslag,

waarna de penningmeester het financieel verslag uitbracht

Het verslag omvatte een tijdperk van 15 Juli 191 3 tot 2 September ig 16.

De rekening en verantwoording bedroeg in inkomsten en uitgaven

G\. 1857.82, met een batig saldo van Gl. 203.4514.

Nadat de rekening was nagezien en in orde bevondcn, werd de penning-

meester onder dank voor zijn beheer gedechargeerd.

De Deken en de secretaris, die als bestuursleden aan de Ijeurt van

aftreden waren, werden met algemeene stemmen herkozen.

Tot nieiiwe leden werden geproclameerd : J. v. d. Sman, kapelaan te

Vlissingen, R. Re\'nen, kapelaan te Soetermeer en P. Wirtz, kapelaan

te Utrecht. Als nieuwe leden werden voorgesteld: A. Alolkenbner, kunst-

schilder Den Haag en W. Robbers, architect te Haarlem.

Nu volgde een lezing van Mgr. Graaf over »Het St. Bernulphusgilde en

de hedendaagsche kerkelijke kunst'.

De lezing vinden de leden hierachter geheel afgedrukt (^n wordt aan alle

leden ten zeerste ter lezing aanbevolen. En niet aan de leden alleen,

maar aan alle Roomsche kunstenaars. Wij kunnen Mgr. Graaf niet dank-

baar genoeg zijn, dat hij de verhouding van het Gilde tot de hedendaagsche

kunst ZOO duidelijk heeft uiteengezet en daarbij zonder twijfel aan de Gilde

nieuwe wegen gewezen heeft.

Een klein misverstand moet tevens worden weggenomen. De agenda

vermeldde, dat TER VERGADERING over de lezing geen publieke gedachten-

wisseling zou worden toegelaten.

Dit was bepaald. omdat zulk een geimproviseerd debat gewoonlijk op

niets uitloopt. Het wil echter volstrekt niet zeggen, dat Mgr. Graaf geen

gedachtenwisseling verlangt. Niets zal hem liever zijn, dan dat zijne denk-
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beeiden zooveel mogelijk een onderwerp van bespreking zuUen uilniaken.

Een woord van hulde ajin dezen veteraan van hat Gilde!

Bij de rondvraag stelde Pastoor Eppink voor bij een volgende (lildereis

ook eens het bezichtigen van nieuwe kerken op het prograinma te zetten.

Het bestuur zal dit overwegen.

Th. Hermsen vraagt, of het Gilde niets doen kan legen reclame van

menschen, die van kerkelijke kunst geheel geen verstand hebben en sums

met de inooiste getuigschriften voor den dag komen.

Het antwoord op deze heel redelijke vraag was, da:t er vveinigaan te doen is.

Ook werd voorgesteld meer samenwerking te zoeken met de Liturgische

Vereeniging; bij de prijsvraag voor het liturgisch altaar was het Gilde

niet gemoeid.

Ware toen de meer dan povere uitslag van de prijsvraag bekend geweest,

dan zou er over altaarbouw nog wel een aardig woordje gesproken zijn.

De Vice-Deken sloot de vergadering met gebed. De Gildebroeders bleven

nog een poos bijeen om van het »habitare fratres in unum« te genieten.

Den volgenden morgen werd door Mgr. Graaf de Gildemis opgedragen

en verder was de ochtend gewijd aan een bezoek van de P.omeinsche

Katacomben, het grootsche en belangrijke werk van den beer J. Diepen,

thans eigendom van de Katacomben-Stichting.

Toen het werk pas ondernomen werd, waren er velen, die er niet meer

dan een goed gemeende liefhebberij in zagen: Mgr. Wilpert b.v. dacht

niets anders te vinden dan »eine Spielerei . Wie echter de getuigenissen

leest van groote katacomben-kenners en van binnen- en buitcnlandsche

pers voelt zijn scepticisme verdwijnen, en wie de katacomben bezocht

heeft is er geheel van genezen. Het bestuur heeft dan ook een gued

werk gedaan de leden van het (xilde er heen te leiden.

In het jaar igog werd door den heer J. Diepen het plan tot het aanleggen

van de katacomben ontworpen. Te Rome werd zijn plan ten zeerste

toegejuicht; van de Commissie voor Christelijke Archeologie ontving hij

met de gelukwenschen de verzekering, dat hij op alle mogelijke mede-

werking rekenen kon; de H. Vader zelf zagende het werk.

In de jaren 1909—1913 werd het werk ten uitvoar gebracht. Niet de

geheele uitgestrektheid der katacomben kon worden aangelegd; dit

zou trouwens slechts tot eindelooze herhalingen geleid hebben, maar de

merkwaardigste plaatsen uit de verschillende katacomben zouden hier in

een klein bestek worden bijeengebracht. Zoo kreeg de nabootsing nog

een voordeel boven het origineel, dat men namelijk in körten tijd kan

bezichtigen, wat in Rome over verschillende begraafplaatsen verspreid is
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en daar door weinige pelgrims geheel wordt bezodit. De gele kleur van

de mergelsteen liet men blijven, niaar in de kapeilen ward de bruine

Romeinsche tufsteen nagebootst. De schiideringen werden uitgevoerd naar

het werk van Wilpert *Die Malereien der Katakomben Roms«. Den loen

Mei 1913 werd de Katacomben-Stichting in leven geroepen en daarmede

het bestaan van dit belangrijk werk 00k voor de toekomst verzekerd.

Belangrijk is dit werk voor geschiedenis en kunst, en meer nog voor de

verdediging van ons H. Geloof.

Een bezoek aan de katacomben is een aanschouwelijk onderricht in het

leven van de christencn te Rome in de eerste eeuwen der kerk, in luin

kleeding, gebeden en godsdienstnefeningen. In de katacomben ligt de

oorsprong van de christelijke kunst en daar vinden wij de worteis van

den boom, die in latere eeuwen zoo heerlijke bloesems en vruchten heeft

voortgebracht. Maar boven alles, daar kunnen wij zien het geloof onzer

vaderen, hun geloof aan een vagevuur, aan de onsterfelijkheid der ziel,

aan het II. Misoffer en het II. .Sacrament des Altaars. Alicen onder dit

opzicht reeds wenschen wij ann de katacomben een druk bezoek, vooral

in het hervormingsjaar ; ernstige menschen kunnen daar eens nadenken

of het werk van de i6e eeuw wel hervorming heeten mag, en niet veel

meer een vernieling geweest is van de ergste soort.

Door den secretaris van de katacomben-Stichting, Mr. K. Diepen werd

ons gezelschap aan den ingang der Katacomben afgewacht en in twee

groepen daalden wij in de onderaardsche gangen en kapellen af. Er was

onder de Gildebroeders siechts een roep van bewondering over het

grootsche en prachtige werk, dat hier tot stand is gekomen en zij. die her

voorrecht hadden de katacomben te Rome te bezoeken, getuigden cenparig

voor de getrouwheid der navolging. Door een bijzondere welwillendheid

van het bestuur der Stichting waren wij in Staat gesteld de twee groepen

der katacomben achtoreenvolgens te bezichtigen en werden de minder

belangrijke plaatsen overgeslagen. Zoo konden wij na een kleine twee uur

zeggen de Valkenburgsche katacomben zoo volledig mogelijk te hebben

gezien. Ter herinnering aan het bezoek van het Gilde plaatsten alte aan-

vvezigen hun handteekening op de muren, waar de naam van het Gilde

prijken blijft naast de namen van de hooge bezoekers dezer merk-

waardige plaats.

Rij het verlaten der katacomben ontvingeri alle bezoekers een album met

prentbriefkaarten en een geillustreerde beschrijving van de katacomben.

De Vice-Deken dankte den secretaris van de Katacomben-Stichting voor

de hartelijke ontvangst aan het (iilde ten deel gevallen en hij sprak alle
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(rihlcbroeders naar het hart, toen liij hcl werk van de Katacomoen-

Stichting prees als een heerlijke verdedigitiy van uns heilig ^eloof.

Wij besiegen noi;- even het Rotspark oni van de vermoeienissen uit te

rüsten en van het heerlijk vergezicht ovcr het (ieuldal te genieten, maar

het was korle vreugde, wij moesten vertrekken.

Je .Maastricht in het Hntel Willems nanien wij afscheid en werd een

welverdiend woord van dank gesproken door l'lebaan Starink voor de

goede leiding en voorlichting door het bestuur.

De verslaggevcr sliiit er zieh gaarne bij aan en prijst met Th. Hermsen

de echt broederlijke geest, die altijd op onze (jildereizen het meegaan

tot een genot maakt.

De cliche's op pag. 2b, 29 eu 31 zijn iiilI wclwilleude toesteiiiiiiiug van Dr. JAN kai.k

oiitleend aan het Bull, van den Oudheidk. Bond«, Januari afl. 1916.
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ET SINT BERNin.PHUS-GlLDE EN DE HEDEN-
DAAGSCHE KERKELIJKE KUNST.

Lezing gehouden in de vergadering van het Sint

Bernulphus-tiilde, te \'alkenburg op den 7 Sept. 1916.

Hooggeachte Gildehroeders,

Onder dezen titel wensch ik, met goedvinden van ons Gilde-bestuur, Uwe
aandacht te vragen voor eenige beschouwingen, ter beantwoording van

de volgende vragen: IS ER IN DE beoefening der kerkelijke kunst
EEN nieuwk richting te bespeuren; en ZOO ja, is die goed te

keurex of te verwerfen ; derhalve, HOE heeft het st. bernulphus-

gilde zich daartegenoVer te gedragen ?

Op het program onzer studiercis is bij voorbaat aangekondigd, dat er

over inijne lezing >geen publieke gedachtenwisseling ter vergadering

wordt toegelatenc. De bedoeling daarvan is : tijdroovend en onvruchtbaar

debat te voorkomen. Bijaldien echter mijn bescheiden woord over het

geheel eenige instemming zou mögen vinden, zal ik gaarne bereid zijn,

SCHRIFTELIJKE opmerkingen te aanvaarden, en dan later alles met wat

breeder bewerking in druk te geven.

Alzoo dan: IS ER IN DE BEOEFENING DER KERKELIJKE KUNST EEN

NIEUWE RiCHTiNti TE BESPEUREN? — Inderdaad. En deze is, naar de

gangbare voorstelling, dat men in de wereld der kunst begrepen heeft,

zich niet langer te mögen vergenoegen met nabootsing der oude meesters,

maar de kunst te moeten beoefenen in EIGEN TR.\NT, op EIGEN MANIER,

met »KUNST VAN ONZEN TIJD«.

HOE ZIJN WIJ aan die VROEGERE, THANS IN ONGUNST GERAKENDE
KUNSTBEOEFENiN(; GEKOMEN ? — Zij was een natuurlijk gevolg van onze

zoogenaamd kl.vssieke OPX'OEDING, die, als het hoogste wat in de kunst te

bereiken was, de oude meesters roemde; welke dus als niet te overtreffen

modeilen golden. Dit begrip nam ziju (iorsPRöNG; vooreerst aan het find

DER MIDDELEEUWFN, toen de wereld in geestdrift kwam voor de oude

modellen van Griekenland en Rome. Ten andere kwam datzelfde begrip nög

eens op, toen in de NEGEX IIF.XDE f:euw, na de beroeringen der Fransche

omwenteling, het vaderlandsche gevoel eene meer eigene kunstbeoefening

ging betrachten, en toen bijzonderlijk de KERKELIJKE kunst haar eigene

opwekking en vernieuwing zocht in de kunstgeschiedenis der middeleeuwen.
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Gevolg was, dat meii begon to spreken van VERSCHILLENDE STIJLEN,

van welke al wat zieh X.\.\R AlllENK EX Rome voegde RENAISSANCE

heette, mct onderverdeelingen naar kmden en regeerende personen. Wat
zieh naar de MiDDKi.EEi'WEX richtte wen! onderscheiden naar ROMAANSCH
of t'.olHiEK. Het opriehten van Museums en het instellen van Ivunst-

scholen was ongemeen behulpzaam voor de kennis der oude modeilen

en den bloei van kunstbeoefening in de oude stijlen. De SCHADUWZIJDE

echter van dat alles was, dat de kunstenaars, althans de minst bogaafden

onder hen. het zieh gemakkelijk maakten, dat over het algemeen de gave

van eigene, persoonlijke vinding zeer achteruitging, en dat fabriekswerk

tot hoogen bloei kwam.

( lelukkig kwam aan het EINDE der NEGENTIENDE eeuw eene KENTERING
die men de beweging van 1880« is gaan noemen, en die, al Het ze zieh

aanvankelijk het duidelijkst in de letterkunde gelden, toch niet naliet

haar invloed 00k in de kunst te doen doordringen. Gelijk in de letteren,

begon men 00k in de kunst met minder eerbied op te zien naar de

klassieke meesters, die immers, als ZONEN VAN DEN GEVALLEN ADAM
cn RINDEREN VAN HUN TijD, ook hunne tekortkomingen en overdrij-

\ingen hadden. Navolgen en nabootsen kwam meer en meer in ongunst,

en al luider werd het geroep om »eigene, persoonlijke« kunst, die van de

zoogen. »historische stijlen« onafhankelijk was.

Dat geroep moest ook op onze kerkelijke kunst indruk maken, en na

eenige jaren, in 1905, werd opgewekt tot eene >beweging, analoog«, gelijk

men schreef ') »aan die van de jongeren van het jaar taehtig«, ja, het

werd zelfs niet zonder spijt en schaamte gezegd, dat die beweging »zieh

»nu eerst onder de Katholiek«n manifesteerde zooveel jaren, na die eerste

»uitingen van jonger, levensvoller streven in andere kringen«.

Was dat verwijt gegrond? Goed beschouwd in het geheel niet.

Figonlijk toeh was, wat onze kerkelijke bouw- en sierkunst aangaat, die

beweging al minstens een dertigtal jaren vöör 1880 aangevangen. Immers,

toen reeds was men, naar het woord van Dr. Jan Kalf, 2) begonnen »aan

»een dieper delven naar leidende beginselen«, en kwam er daardoor »in

»de goede hedendaagsehe architectuur de konsekwente doorvoering van

»het middeleeuwsche principe«.

In verband daarmede heb ik hier de namen te noemen van: violi.ET-

LE-DUC, Dr. CUYPERS en volgelingen, .\lbekdingk ihijm, wijlen onzen

') Th. Molkenboer in V. O. T. V^ jrg. Nr. 5-6.

2) »De Katholiek , deel 120; igoi blz. 259 en 260.
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ve:eerden DKK.KN met zijne gildebroeders, en van Dr. H. P. BEKLAGE met

zijne leerlingen onder welke de architect KROI'IIOLLER sinds het laatste

paar jaren bezig is, diens beginselen den volke verstaanbaar te maken.'i

Dat al deze namen zoo broederlijk kunnen worden samengenoemd, wordt

nanielijk hierdoor verklaard, dat de nieuwe begrippen eigenlijk niet zöö

VljANDlü staan tegenover die van ons Gilde als menigeen zieh dat

misschien voorstelt. Als het mij gelukken mag, dit aan te toonen. zal

daardoor van zelf het antwoord gegeven zijn op de boven gestelde vragen.

Wel beschouvvd en begrepen is de nieuwe richting eene BKKEKRIXG tot

wat men noemt het RATIONALISTISCHE en CONSTRUCTIEVI': BOUWSYSTEEM,

dat in de middeleeuwen is gegroeid en nog onovertroffen is gebleven.

»Rationalistisch« in de beteekenis van gezondverstandelijk en bezonnen;

»constructief« in dien zin dat het »frank en vrij ontworpen is uit den

»eigen aard der noodzaak van zijn samenstel«. Aldus architect Walenkamp

in eene der *ZKVEN VOORDRACHTEX OVER BOUWKUNST«, versehenen in

December igoy (Nederl. Bibl. v. Simons) blz. 302.

Deze Stelling nu is, gelijk men weet, het eerst verkondigd door viollet-

LE-DUC die (zooals dezelfde Walenkamp het uitdrukt) vnn grooten afkeer

»voor die eeuwige herhaling van oude vormen en redelooze stijlnavolging

»vervuld-, bewezen heeft, dat de wäre bouwvormen z66 moeten zijn als

»zij uit HUN EIGEN AARD, door BESTEMMING, MATKRIAAL en de PLAATS

»die zij bekleeden vereischt worden«, terwijl dezelfde VI()LLET-],E-DUC

»ter verdediging zijner ideeen en als voorbeeld tevens, in zijne Diciion-

»naires raisonnes op even uitvoerige als bewonderenswaardige wijze het

»(.iothische tijdperk behandelt, omdat hij deze periode het constructieve

»tijdperk bij uitnemendheid acht ; hetwelk daaroni als uitgangspunt dienen

»moet voor de kunst der körnende eeuwen«.-)

Niet minder ook is het U allen bekend, dat deze beginselen van Viollet-

le-Duc in ons land het eerst herhaald en tot daden verwerkt zijn door

onzen Gildebroeder Dr P. J. H. Cuypers. Welnu, Dr. Albert \'erweij,

schrijvend over de denkbeeiden van Dr, H. P. Berlage, 3) deelt ons mede,

dat deze hoofdleider der modernen, in een opstel van het jaar 1895

Dr. Cuypers genoemd heeft »zonder twijfel den bekwaamsten bouwmeester

»van Nederland en een der bekwaamsten van dezen tijd- . \'oor hem is

') In >Maasbo(le« eu »Tijil van 1914: feuilletons, en iBeiaard" 1916 blz. 114.

2) Walenkamp in Zeven V. blz. 302 tot 303.

3) In het boek door Berlage's leerlingen hem op zijn zesti.usten verjaanlag vereerd, in

Janiuiri van dit jaar, blz. 5, en getiteld ; »Dr. H. P. Berlage en zijn werk«.
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Cuvpers »allereerst een man, ecii hartstochtclijk levende persoonlijkhcid,

»daarna een kunstenaar die in zijnc innige liefde tot het werk niet gerust

»heeft vöür hij in de logische samenstelling van de middeleeuwsche bouw-

»kunsl het rirhtsnoer vond en aanwendde dat \^iollet-le-Duc hem gegeven

»had, emdelijk een bouwmeester die had weten te geraken tot een harmo-

»nische vereeniging van de drie beeidende kunsten«.!) Verweij vervolgt even

later: >Maar Berlage vroeg dan : »Zal de körnende kiinst een kopie zijn van

»die der middeleeuwen ? En het antwoord: »Dat mag ze niet zijn en zal

»ze ook niet zijn. Ze mag niet in de ontzaglijke fout vervallen van bij

>gebrek aan alle zelfstandig kunnen, hetzelfde te doen met de MIDDEL-

»EEUWSCHE kunst, wat de architecten van de laatste vijftig jaar hebben

»gedaan met de KLASSIEKEN en de RENAISSANCE: namelijk deze NIET

»VOELEN en daardoor slecht copieeren«.^)

En Verweij gaat voort i\'u, het verwijt van ongevoelde en daardoor

»siechte nabootsing, kon waarlijk ook niet gedaan worden aan de kunst

»van Cuypers. !\Iaar toch lokt zij Berlage tot een bedenking uit, zoodat

hij zeide: »Hoe modern ook bedoeld, toch is zij voor dezen tijd, ik zeide

'het reeds, te veel middeleeuwsch gebleven, dat wil zeggen : in UIT-

»VOERING te direct, in (iPVATTiNd niet eenvoudig genoeg gezien«.

In hoeverre nu deze bedenking van Berlage tegen Cuypers grond heeft,

mag hier veilig onbeslist worden gelaten ; en even zoo het antwoord op

devraag: of soms aan onze Gildebroeders een zelfde verwijt mag gericht

worden, van te weinig zelfstandigheid te hebben bezeten. Alleen is hier

eene verklaring op zijn plaats ten aanzien van Mgr. van HEUKELUM,
wijl hij eene bijzondere reden heeft gehad om bij den bouw en de bemeube-

ling van zijne parochiekerk, een harmonische eenheid van stijl na te

streven. We weten het allen, dat het vijftiende-eeuwsclie orgel uit de

Mirakelkapel van Amsterdam, hetwelk hij had aangeworven, smaak en

keuze bij hem geleid heeft.

Overigens echter kan hier frank en vrij erkend worden, dat een SCHOOLSCH
en GEESTLOOS werken naar de modellen der oude meesters eene VER-
KEERDE KUNSTBEOEFENING is. Heeft niet reeds Viollet-Ie-Duc zelf gewaar-

schuwd: »Indien wij de Studie der middeleeuwsche bouwkunst voor nuttig

»houden en geschikt om langzanK^rhand tot een gelukkige hervorming in

»de kunst te leiden, dan is dat voorzeker niet om werken te verkrijgen

»zonder oorspronkelijkheid, zonder stijl; om nagemaakt te zien (zonder

') Verweij blz. 5.

-) In deze en volgende aanhalint;en is de onderlijning van mijne band.
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>keus en als een stommen vormi nionumenten, die vooral opmerkelijk zijn

»wegens het beginsel dat hen heeft doen bouwen; maar het is integenJeel

»opdat dit beginsel gekend worde, en HEDEN TEN DAGE vruchten kunne

»voortbrengen, gelijk het dat in de TWAALFDE en DERTIENDE eeuw

»heeft gedaanf, 1) En schreef niet Alberdingk Thijm reeds in 185.S in de

Voorrede van zijn ^Heilige Linie»: »Dus, gij wenscht herleving eener

»verouderde kunst? Wat gij in de heidensche Renaissance afkeurt, wenscht

»gij op ander gebied overgebracht te zien? Geenszins: ons tijdvak moet

»van ZIJN EIGEN ADEM leven. Maar ik verlang herleving der eenig wäre

»en ecuwige BEGINSELEN. Ik wensch daartoe grondige en veeljarige

»bestudecring van de beste gewrochten, vvaarin die beginselen zieh ver-

»wezenlijkt hebben; en DAN wknsch ik dat men verder ga«.

Dat men helaas, al te weinig vorder gegaan« is. vindt gelijk ik reeds

zeide, voor het grootste gedeelte verklaring en tegelijk verontschuldiging

in den machtigen invloed die, van het laatste tijdvak der middeleeuw^en

af, door de schoolsche opvoeding is uitgeoefend; doch thans mag, over

het geheel bescholuvd, de NiKUWE RiCHTiNG WELKOM worden geheeten.

En meer bijzonder mögen door onze gildebroeders de beschouwingen

worden gekend en overdacht, die door den Keulschen Konservator van

Schnütgens Museum, Dr. Fritz Witte sinds 1913 geschreven werden in

het Zeitschrift f. Christliche Künste Niet alles wat daarbij van kerkelijke

gebouwen, meubelen en kleedingstukken Staat afgebeeld of besproken,

behoeft als MODEL te worden aangeiiierkt, en bepaaldelijk wat gl.vs-

SCUILDERING aangaat, neemt de schrijver terecht eene behoedzame houding

aan tegen moderne manieren. De opstellen echter zijn hoogst belangrijk

en leerzaam; en zeer behartenswaardig is wat Dr. Witte schreef. toen hij,

(aan het eind des vijf-en-twingsten jaargangs van het tijdschrift. Dr. Schnütgen

in zijn konservatorschap opvolgend), aanstonds heel de twee eerste afleve-

ringen van 11)13 in beslag nam voor de beschouwingen door mij bedoeld,

en die door hem zelven gekenmerkt werden als »AGITATORISCH en

PROpaitANDISTISCH«. Alwie, zoo schrijft hij, »den ernst van het oogen-

»blik voor de kerkelijke kunst ter dege kan begrijpen, en wie gevoelt

»dat op hem verantwoordelijkheid voor haar rust, hij zal het verbeugend

»vinden, als er af en toe reveille wordt geblazen. En waarom, zoo gaat

»hij voort, zou ik dit krasse woord ook niet gebruiken? Er moet een

»kamp uitgevochten worden mel verkkerdk UITWASSEN in de kerkelijke

»kunst, mct DUIZEND vooroordeelen, met smaki-t.oosheid, en \önr

') .Aangeliaald door Dr. Jan K:df in De Katholic-k« Dl. 120; igui, blz. 182.
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»alles mot onkchtheid; alleen zulk cen strijd kan de lucht zuiveren, en

»ons de wärmte terugbrengen vaii een helschijnende zon over ile kunst.

>Zeggen wij lievcr ons zelveti de waarheid, vöi'ir dat anderen haar ons

«•zeggen onder spot en hoon« 'i.

Witte heeft echter niet minder (iiavAARSCHUWD, >dat men zieh wachten

»moet, uit ziekelijke zucht naar het nieuwe en origineele, MONSTRUOSiTiiiTiCN

>te aanvaarden gelijk die nog niet lang geleden in een boek voor moderne

»liturgische kerkwerken als voorbeelden werden aangedragen». '-') En met

deze waarschuwing kernt wonderwel overeen wat architect graiama. ^)

schrijft »het moderne is niet in de eerste instantie IIKT NiiaiWE maar het

»EIGENE. Daarom is het dvvaasheid te bewercn, dat alleen nieuwe mate-

»rialen moderne architectuur kunnen geven. Oude, reeds lang gebruikte

»materialen alssteen.hout en ijzer, worden tot zuiver moderne architectuur,

»wanneer wij ze op onze wijze döordenken en toepassen In dit opzicht

»is Berlage volkomen modern. Het is een typisch-moderne wijl aesthetische

»taak, elk materiaal, oud of nieuw, naar zijn eigen aard te begrijpen, om
»daarna, van uit het wezen, het karakter van dit materiaal, beeidend te

»werk te gaan, en de volle materiaal-schoonheid te geven«.

Maar mag ik dan nu niet vragen : Is er in al deze beginselen wel

iets NIEUWS en ongehoords te erkennen, als we ons herinneren dat

Dr. Cuj'pers al v66r jaren het zoo kernachtig uitsprak: »Onze architectuur

»kan alleen dän waardige kunst zijn, wanneer haar VORM ontwikkeld is

»in den zin die de BEHOEFTE aanduidt, de REDE vraagt en de EIGEN-

»SCHAPPEN DER GRONDSTDFFEN veredelen». ^1 En heeft wijlen onze

Gildedeken, Mgr. van Heukelum, ons ooit anders geleerd?

Wanneer derhalve naar de beginselen der school van Berlage het R.\liO-

NEELE en CONSTRUCTIEVE der bouw- en sierkunst, dat is de BEZONNENHEID

en het GEZONDE SAMENSTEL zich het zuiverst heeft ontwikkeld en ver-

volmaakt in den middeleeuwschen tijd, en dus bij voorkeur in de

GOTHIEK, tot op den tijd dat OOK in deze achteruitgang te bespeuren

valt: dan behoeft het St. Bernulphus-Gilde zich over hare goihieke

voorkeur volstrekt niet te schämen, en dan heeft het alleen zijn geweten

te onderzoeken over de vraag : in hoever het aan de echte en onvervalschte

beginselen is trouw gebleven. Een klein gewetensonderzoek kunnen we

') .Zeitschr. f. Chr. K.<. 1915 Kol. 5S.

2) Ibid. (Kol. 42).

3) In »Berlage en zijn werk« blz. 43.

*) Aangehaald in »De Tijd« van 14 Oct. 1905.
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nu zelfs wel even instellen, aaii de haiid van onzen gildebroeder den
architect JOZEF cuyfers, die in een der »Zeven \'oordrachten over bouw-
kunst<, in igoy gedrukt, i) het AVEZEN der CTuniisrUE KUNST kernachtig

als Voigt geschetst heeft:

Eerste piint »Elk voorwerp verkrijgt den vorm, welke door zijn samen-
»STELLING allereerst vereischt wordt, in verband met zijn BESTEMMING«.
Tweede punt. »De versiering is niet in het karakter van tijdelijke

»Oh-I.UISTERING aangebracht maar GROEIT OP uit de samenstelling zelve«.

Derde punt. »De SCHAAL vvaarop de monumenten zijn aangelegd houdt

iSteeds verband met de MEXSCHEI.IJKE (jestai.te«.

Vierde punt. »De oxtwikkei.ING van klein naar groot, van minder

»sterk tot krachtiger, van beperkt tot veel-omvattend, geschiedt door ver-

>.MEN'IGVULDIGING der vormen, niet door den vorm zelf te doen zwellen».

Vijfdepunt. >De aard vax het m.ateriaal, zijne härdheid, de vorm
»waarin het in de natuur voorkomt, oefenen grooten invloed uit op het

»ontwerp van het gebouw of zijn onderdeelen«.

Zesde punt. »Het evenwicht der over\vei,fde bouwwerken is niet

»inert maar actief, d. w. z. het wordt niet verkregen door de opeenge-

»stapeide massa's der muren maar door het stellen van gelijke weerstanden«.

Zevende punt. »De UITWEN'DIGE vorm-ontwikkeling van het gebouw is

»steeds het gevolg van de [NWENDIGE iiirichting en het bouwsvsteem».

Achtste punt. »BEELDEN en FIGUURGROEPEN worden alleen toegepast om
»de BESTE.M.Mi.vr, van het gansche te verduidelijken; vormen dus een

»noodzakelijk onderdeel van den bouw, in de BLOEl-perioden vooral zoo

»innig samenhangende met den bouw«.

Indien we nu, met deze beginselen voor oogen, ernstig en oprecht ons

geweten onderzoeken, zal allicht ook onder ons een MEA CULPA gesproken

moeten worden wat betreft kerkbouw en versiering, kerkelijk vaatwerk

en gewijde kleeding; maar een ootmoedig op de borst kloppen zal ook

vaste hoop geven op beterschap. Nochtans, als we het degelijk meenen
met onze bekeering, dan moet, dunkt mij, de verbetering toch blijven

geschieden op de historische LijN DER GOTHIEKE OVERLEVERING,
welke thans juist door de modernen beter dan ooit GEKEND en gew.-v.ar-

i)i:ERL) wordt. Immers, al wordt er afgegeven op stijlen, die niet anders

dan historische waarde meer zouden hebben : voor 6ns is de Gothiek

GEEN historische stijl, noch ook eene voor dood te verklaren kunst-

beoefening; en in ieder geval is zij sedert verscheidene jaren, die voor

I) BIz. 203—06.



ons Xederlanders samenv;illi'ii nun die vnu de herstelde 1 licrarchie,

tot een nieuw le\'eii opgcwekt. lüi wanneer daarom iemand modern

wil doen door alle gothische vormen uit te sluiten, doch hat nieuwe

gaat zoeken bij Romaansch, Byzantijnsch, Oostersch en ( )ud-(:hristelijk,

daii is dat, naar mijn bescheiden oordeel. KEACTIE van het zuiverst

gehalte, en dan bezondigt inen zieh juist aan hetgeeii nien zagt

te verwerpen.

Dat een onbezonnen en geestloos aanwenden en herhalen van fialen,

hogels, kruisbloemen en zog voorts de gothiek in kwaden renk heeft

gebracht, is te betreuren. Toch moet dunkt mij gezegd, dat diezelfde

vormen en siersels door onze voorouders met meer fijnen geest waren

uitgedacht en aangebracht, dan thans te genieten is aan hetgeen er

voor in de plaats komt. En als die zelfde voorouders dat sieraad al

te kwistig hebben aangewend doordien zij hun lust botvierden om
het Huis des Meeren met vveolde te versieren, dan is dat, wegens den

welstand en rijkdom van het vijftiende-eeuwsche leven, gemakkelijk te

verklaren; maar helaas, meenende voor de volgende eeuwen te bouwen,

hebben zij niet voorzien, dat juist het nageslacht al spoedig beginnen

zou met een vonnis uit te spreken over veel ONDOELMATIGHEID en

ONBEZONNENHEID, die in hun werk af te keuren zijn. Intusschen mögen

nu onze hedendaagsche bouwmeesters en sierkunstenaars nieuwe vormen

scheppen die getuigenis geven van beter (»VERLEG en NOCr fijner GEEST

!

Als Berlage eerlijk bekent, i) dat hij eenigszins huiverig is voor de

consequentie, die de aanvaarding van het GEWApend beton zou mede-

brengen, dan betreurt hij een verlies van »mooie schaduwwerking« omdat

dan niet langer »de PROFiLEERiNG DER MUURi ipeningen kan worden

»gemaakt«, welke, zoo zegt hij letterlijk : »de onvergankelijke schoonheid

is der middeleeuwsche architectuur«. Wanneer derhalve onze bouw-

meesters die schoonheid prijsgeven en die zelfde muuropeningen en

booglijsten met alle nuchterheid slechts strak en recht uitvoeren, dan

beteekent dat een verlies aan schoonheid en droeven teruggang. ( )ver

dergelijke punten in meer bijzonderheden te gaan, laat de beperktheid

van onzen tijd niet toe.

Het komt mij derhalve voor, dat ons St. Bernulphus-Gilde niets beters te

doen heeft dan met vaste hand »dieper te delven« naar de leidende

beginselen van BEZONNENHEID en van gezond Samenstel zooals die in

de GOTHISCHE kunst der middeleeuwen het zuiverst gevonden worden.

') -.Over de waarschijuUjke ontwikkeling der archilectuur«, eeu brocluire vau 1905, blz. 25.

.57



F.n naar die beginselen mögen dan onze gildebroeders bouwen en sieren

;

dan zullen zij IN DEX i;i)EnEN' zix modern werken. En wie onder hen

kunstenaars zijn van Gods genade, zij zullen onze kerkelijke kunst tot

nieuwen bloei opheffen en verder brengen.

Tk wil echter niet eindigen zonder nog eerst eene gedachte ten beste

te geven. Hebben we namelijk tot hiertoe beschouvvd, in hoever de

kunstbeoefening van ons Gilde al van jaren her overeenkwam met de

tegenwoordige moderne richting: we mögen niet nalaten ook te vragen,

hoeverre wij van haar \'e;rschillkn. En het antwoord zal ons leeren,

dat wij aan >die andere kringen« (zooals men indertijd zeide) niets te

benijden hebben, ja dat wij veeleer op veel vaster en gunstiger grond-

slag staan in onze KERK.ELIJKE kunst dan zij in hun PROFANE.

Luisteren we eens naar klachten en Verlangens door hen rond en open

uitgesproken. De architect Gratama is nogmaals aan het woord'): »De

»kunst van Berlage is in hoofdzaak een INTELLECTUEELE. Zij geeft een

»RAiH iNKKi. bouwen. een rationeel samenstellen te zien. Zij geeft dus

»waarheid. Maar geeft zij ook BEZiEl.nE avaarheid? Is zijne kunst

»expressionistisch? Parodoxaal kan men zeggen, dat Berlage nog niet

»aan het BEZIELDE bouwen toe is. Kn dan weten wij tevens, dat hij er

»nog niet aan toe kän zijn, zooals wij allen dat nog niet kunnen, willen

»wij ten minste geen ZUIVER INDIVIDUEEI.E kunst geven. Berlage is

»terecht de meening toegedaan dat alleen een SCHOONE SAMENLEVING

»een schoone bezielde kunst kan geven. En aangezien onze samenleving

»nog geenszins tot eenheid en schoonheid is gekomen, is het eenige

»zuivere en belangrijke dat wij kunnen doen, waar te zijN en \v.'\.\R

»te BOUWEN. Wij kunnen wel geen schoonheid maar wel waarheid geven.

»Dit is de groote artistieke oprechtheid van Berlage, dit is ook de reden,

»waarom hij wars is van alle mooidocnerij, van alle begoochelende archi-

»tectuur-fraaiigheden of lieftalligheden. Overtuigd van de overheerschende

»beteekenis van het waarachtige en van het SOCIALE is Herlage een

->oprecht DEMOCRAAT«.
En liooren we nu 6''<k nog Verweij^): «Eenheid van stijl en eenheid

»van samenwerking met gelijkwaardige kunstenaars; deze twee waren

»F)erlage's ideaal geweest. < )ver deze twee schreef hij niu (in 1904).

»AI dadelijk blijkt het, dat de kunstenaar van het vorige opstel ( van 1895)

»IUI zijn algemeenere, zijn maatschappelijke en geestelijke beteekenis naar

') Hb. 48, 49.

2) Ibid. blz. 7—8.



»buiten keert. T)at de partijgangers van 1890 zieh van deze bewust waren,

»zei ik al. Tevens, hoe Rerlage dit inzicht deelde. Maar het is duidelijk,

»dat vvat hem nu tot schrijven dreef, meer is dan een inzicht. Van

»het begin tot liet einde is het een klacht, een kreet, een verlangen

»en een behoefte, naar wat hem in de SAMENLEVING en de GEAARDHKID

»VAN ZljN TIJD tc I IN ri'.Ki'.KEN schijnt. Hij moet in de verloopen jaren

»moeilijkhodeii hebben ondervonden, zoowel bij het tot stand brengen en

»doen aanvaarden van zijn arbeid als bij het vinden van gewenschte

»medewerkers. Waarom de eene zog zal hij zieh hebben afgevraagd —
»en waarom de andere? ()p beide vragen volstaat voor hem een antwoord.

»Niet in de MAATSCHAPPIJ, en dientengevolge ook niet onder de KUNSTE-

»NAARS, is die eenheid van geloof, die eenheid van geestSs-

»HdUDiN'G, die in \ ROEGERE tijden eenerzijds stijl schiep en aanvaarden

»deed, anderzijds de meest verschillende talenten tot de uitvoering van

»een plan deed samenwerkenc En verder:

»Hoe aanzienlijke kunstenaars een hernieuwde renaissance — vaderlandsch

»en italiaanseh, — anderen een vernieuwing van de gothiek beproefden,

»zagen we al in Berlage's vroegere opstel. Erger dan dit: hoe de tijd

»zijn volslagen onmacht te kennen gaf door het bouwen in alle stijlen

»gelijkelijk. Geen wonder dus, dat langzamerhand geroepen werd: niet

»in de eerste plaats de ivUNsr, maar de SAMENLEV'ING moet veranderen:

»opdat kunstenaar en werkman, een in overtuiging omtrent leven en

»vvereld, in zieh zelf de algemeenheid eeren en uitspreken, dat vvil zeggen,

»STIJL hebben in hun gedaehten, en GEWETEN in hun uitvoering .

Wat klinkt dat alles M. H. bijna vertwijfelend! Wat sombere gedachten !

Onder de kunstenaars geen eenheid van geloof, geen eenheid in geestes-

houding! Onze tijd in volslagen onmacht bevonden wegens het bouwen

in alle stijlen te gelijk! En niet in de eerste plaats de KUNST maar de

SAMENLEVIN(t moet veränderen, opdat kunstenaar en werkman een

kunnen worden in overtuiging omtrent LEVKN en wereld!!

Hoe geheel anders echter, Goddank, Staat het bij ons. Wij hebben eenheid

van geloof, bij ons is vast vertrouwen, omdat er liefde is en wärmte voor

den luister van het Huis des Heeren, als woonplaats van den verborgen

God. Wat de toekomst eenmaal over het ontredderd Europa brengen zal, en

hoe dan de samenleving zal veranderen, is alleen aan (Jods aanbiddelijke

Voorzienigheid bekend. Maar bemoedigend voor ons is het feit, dat onze

vier laatste Pausen deden wat zij konden om een vernteuwd ( hristelijk

euri )PA voor te bereiden. En daarom mögen wij onwrikbaar hopen, dat

die verandering der sanienleving geschieden zal naar den zin van

59



KATHOLIEKE waarheid, goedheid en schoonheid. voor den burgerlijken

bouw zoowel als voor den kerkenbouw.

Welnu. laat ons dan zorg dragen, dat wij tegen dien tijd, als Xederlanders,

en onder de schutse van St. Bernulphus. met leer en daad gereed staan,

op den eenig hechten grondslag der IJturgie

!

J. J. GRAAF.
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Mgr. Dr.
J.

A. H. G. JANSEN
GEHEIM KAMERHEER ViVN Z. H. DEN PAUS

RIDDER IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU

DOCTOR IX HE THEOLOGIE EN DE LETTEREN

DEREN VAX HET SINT BERNULPHUS-GILDE

GEB. 3 JAN. 1849 :: GEST. 31 OCT. ig 16.

»Naarmate de levensjaren van het Gilde klimmen, ontrooft ons de dood

steeds la'riiki^r leden « zoo sprak Mgr. VAN HEUKELUM op de

Algemeene X'ergadering der Gildebroeders

in iSgs.

Meer dan 20 jaren hebben sindsdien nieuwe

offers voor den dood gehaald en de broederen-

kring treurde om mannen als Dr. SCHAEPMAN,

LINDSEN, DE BONT, het meest nog om VAN
HEUKELUM zelf, den vader en 40 jaren lang

den leider, den koning van het gilde.

Weder is ons een onzer glorien ontvallen

!

Op den vooravond van Allerheiligen werd

Mgr. Dr. JOANNES ANDREAS HENRICUS

GERARDUS JANSEN, Deken van het Sint

Bernulphusgilde en Directeur van het Aarts-

bisschoppelijk Museum, opgeroepen naar

(iods paleis.

»JUSTORUM ANIMAE IN MANU DEI SUNT«.

troost ons de H. Kerk in de Mis op den

Vigiliedag van Allerheiligen.

3 November hebben wij dezen man, van wien wij hielden als van ons

naaste bloed, op het kerkhof te Jutfaas ter rüste gelegd, naast den loculus,
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die het stoffelijk overschot van Mgr. van Hia'KKLU.M hewaart, onder

den gang, die kerk en paslorie verbindt. Daar vervvachten nii van
HEUKELUM en JANSEN Samen de bazuinen van den jongsten dag, een

liefde voor de vaderlandsche kerk- en kunstgeschiedenis, een geestdrift

voor het wäre, goede en schoone, een jarenlange arbeid voor onze kunst-

broederschap had ook hiin leven verbonden.

De gaven waren verschillond : VAN HEUKEI.UM was man \ an nauw-

keuriger waarneniing, van dieper kunststudie, van Icvendiger schoonheids-

ontroering. JANSIN daartegenover veelzijdiger als geleerde, schittcrender

als spreker, geestiger als gezelschapsinensch, maar in het (iilde vuldt^n

hun lalenten elkander aan, on VAN HEUKELUM heeft bij zijn heengaan

aan JANSEN toevertrouwd niet alleen de uitvoering van zijn uiterste

wil, maar ook de zorg voor het St. Rernulphusgilde, zijn kind, zijn

hartebloed.

Alvorens wij jansex's werkzaamheid voor het Sint Bernulphusgilde

heschouvven, mögen eenigc data volgen uit zijn leven. dat aanvankelijk

van bijna romantische afwisseling mag heeten.

3 Januari 184g zag hij liet h-venslicht in Ovcrijsel's hoofdstad, waar Inj

in 1802 de l.atijnsche school bezocht. Reeds het volgend jaar toog de

jonge man, wien de bewegclijkheid en de rcislust in het bloed zat, uit

zijn vaderland naar Münster in Westfalen.

Van 1863 tot 1869 bezocht hij daar het gvmnasium en liet zieh in den

herfst van '6g aan de koninklijke Akademie van Münster inschrijven als

Student in de theologie en philosophie. Hij hoorde daar groote meesters

als de ( )rientalisten BICKEE en ROHLING, den philosoof STdckl en anderen.

Na een semestcr reeds ging hij over naar de faculteit der philologie en

pas g jaar later, als het verlangen priester te worden is teruggekeerd,

zal hij te Rome zijne theologische Studien hervatten.

Hoe de blijmoedige, levenslustige, steeds hulpvaardige JANSEN bij zijn

medestudenten was gezien, kan hieruit blijken, dat zij den slagvaardigen

buitenlander tweemaal tot voorzitter der katholieke studenten-vereeniging

»(iermania« kozen en dat in een tijd. toen de zegevierende veldtocht

van 1870/71 het patriotisme tot den hoogsten gloed had opgevoerd.

Paschen 1872 keerde hij naar het vaderland terug, behaalde hier nog in

dienzelfden zonier de Acte M. (). in de Hoogduitsche taal en letterkunde

en begon in den herfst zijn Studie aan de universiteit te (ironingen bij de

letterkundige faculteit. Een hartelijk en gastvrij tehuis vond hij daar bij

zijn oom Mgr. i". w. A. JANSEN, dcken en pastoor der St. Marlimiskerk.

Een jaar later was hij candidaat in de letteren eri vi'crd leeraar aan de pas
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opgerichte katholieke II. H. S. te Amsterdam. Spoedig was hij op-

genomen in den intiemen kring der letterkundigen en kunstenaars, die

JOS. ALBi';Ri)iN(iis. iiiijM om zich verzameldc.

De uitspraak is van Cicero: litteri.s ad kxcoi.kndam virttitem ADIU-

VAMUR, in JANSKN vinden \ve dat woord bewaarheid. Want toen hij

Amsterdam verliet en in den herfst van 1876 naar de droningsche uni-

versiteit terugkeerde, had de nu zeven-en-tvvintig jarige man voor goed

zijn besluit genomen, in den geestelijken stand te treden.

Op raad van Z. D. H. den Aartsbisschop en van Dr. SCHAKF'MAN, toen

reeds zijn vriend, zou hij echter eerst het doctoraat in de rechten halen.

17 jnni 1878 was de doctorstitel verworven met een zeer geprezen proef-

Si:hrift: DK TACITO DIALCXil AUcn )RE.

Wie ooit, al was het maar een paar regeis, Latijn van |ANSi<;n mocht ont-

vangen, kent den fijnen classicus, die het Latijnsch cor als weinigen bezat.

Door IMgr. st:nA]:rMAX subdiaken gewijd reisde hij October 1878 af naar

de Eeuwige Stad voor zijn theologische Studien. Paaschzaterdag 187g reeds

werd hij tot Diaken en 3 i Mei van dat jaar, den vigiliedag van Pinksteren,

tot priester gewijd.

Drie jaren later, 2 Juni 18S2, voegde de oude Dominikaner-universiteit ; de

.\1INER\A, den titel van doctor in de the )logie aan den (ironingschen

doctorstitel toe.

Alsof er in zijn leven nog geen afwisseling genoog was, fungeerde hij

tusschen zijn Studie door anderhalf jaar lang als huisleeraar in het Duitsch

bij de prinselijke familie GUSTINIANI BRANDINI.

October 1882 begon hij in het Seminarie Rijsenburg zijn professcraat

in de Exegese van het Oude Testament en de Kerkgeschiedenis vöör

de Hervorming; — de nieuwere Kerkgeschiedenis bleef aan prof. Dr.

SCHAEPMAX.

De priesters van het Aartsbisdom, die het voorrecht hadden de lessen van

Dr. JANSEN te volgen, bewaren een dankbaar aandenken aan dezen pro-

fessor, als mensch zog sympathiek, als geleerde zoo veelzijdig, als leeraar

ZOO geestdriftig, als priester zoo vroom.

JANSEN, de man van wonderbare memorie en klare intelligentie, voedde

de lamp zijner wijsheid niet met boekengeleerdheid alleen, meer leerden

hem wellicht eigen overpeinzing, eigen beschouwing, zoo mogelijk eigen

aanschouwing, en wie kan zeggen, wat er door den omgang met zijn

beroemde vrienden in Nederland, in Duitschland, in Italic, in Rome vooral,

en last not least in het Seminarie zelf, aan wetenschap in hem is over-

gestroomd. Zonder wetenschappelijke winst Staat men nu eenmaal niet op
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vertrouwelijken voet niet genieen als Dr. sciiAKi'MAX, I )r. LUliwid pasT'jK

en DENIFLE, om slechts deze te noemen.

De lessen in de kerkgeschiedenis boden hem een gereede aanleiding, om
met zijn Studenten de groote voortbrengselen der kerkelijke kunst te

behandelen, belangrijke nieuwe boeken over kunst te bespreken en kost-

bare geillustreerde kunstw erken — bA-. het Breviarium Grimani — in lict

College te toonen en te verklären, l.ater in de practijk bleef den oud-

studenten de herinnering aan professors voorliefde voor mooie kunstboeken

bij, en toen ook zij zoo hartelijk deelnanien aan de liulde Mgr. JANSEN' op

zijn zilveren priesterfeest gebracht, \ereerden zij den onvergetelijken oud-

professor het groote prachtwerk l'art GOTHIuue, van LOUls (ioNSE.

Prof. JANSEN had altijd den wensch gekoesterd, v66r zijn 5oste jaar de

leerstoel tegen den herderstaf te mögen verwisselen. Ka 14 jaren van

vruchtbare werkzaamheid in het Seminarie zou hij — voor het eerst van

zijn leven — kennismaken met de praclische zielzorg: in November 1896

werd hij benoemd tot pastoor te Bunnik.

In deze landelijke parochie heeft hij 1 4 jaren als een zorgzame herder

zijn kudde geleid. \'ol hartelijke belangstelling, vol vaderlijke liefde voor

al zijn parochianen, bleef toch de goedheid van zijn medelijdend hart het

allereerst en het allermeest gericht op de zieken, de ongelukkigen, de

lijdenden, de nii.Tdeelden. Voor hen had hij alles over: zorgen, inspan-

ning. gezondheid, zijn geld ook, dat hem toch zeker niet in overvloed

ten dienste stond. De li. ('hrysostomus rieht de zweepslagen zijnor

bisschoppelijke verwijten tegen degenen, die door weeldezucht gcdreven

het eene nieuwe kleed na het andere uitdenken, maar het onbewogen

können aanzien, dat de arme naakt is. jANSr-:N vergat zieh zelf om Christus'

broeder te kleeden. Hij was een oog voor den blinde, een voet voor den

kreupele, de vader der armen, de man des vredes, die twistenden verzoende,

en met name ook dit laatste rekende tot zijn groote herderlijke plichten.

De onbaatzuchtige liefde voor zijn evenmensch, zicdaar de voornaamste

karaktertrek van onzen betreurden Deken, en daarin moeten wij ook de

verklaring zoeken van het feit, dat deze minnaar der beeidende kunst zieh

wel voortreffelijke reproducties, als b.v. de heerlijke chromo-litografie der

Aanbidding van het Lam door de Arundel Society uitgcgeven, maar geen

enkel oorspronkelijk oud kunstwerk heeft können verwerven. Het levende

evenbeeld Gods eischte te veel van hem, dan dat er nog kon overblijven

voor levenlooze kunstgewrochten Hij had niet de niinste gelijkenis met een

hardvochtigen kunstliefhebber, waarvan S. Chrysostomus spreekt: Aurom
immensum impendit, ut lapideos homines faciat; illos autem, tjui vere ho-
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mines sunt, lapiiiii taini'ii ]ii'r calainit.itt'iii cffecti, ('iint(Mnnit (in [nan.

Hom. l.XXXilli.

Waar oiize Dekcn armoodc en eilende zajj, daar legde hij aan zijii

liefde, voor wat de kunst aan schoonc beeiden schiep, gaarne het

zwijgen op.

l'astoor JANSEN, die als hestuurslid, langen lijd secretaris, der S. Ludgerus-

vereeniging en als nioder.iloi- der S. (iregorinsvereeniging (voor school-

hoofdon) aan het Rijzonder Onderwijs zijn beste krachten gaf, bouwde te

lUinnik, later ook te Jirtfaas, een Kath'>lieke Jongensschool. en hij was

•^eliikkig Bunnik's bescheiden parochickerk met een passende polychromie

te kunnen sieren.

Hehoef ik nog te zeggon, dat hij door zijn parochianen met de meest

lief(lev<ille aanhankelijkhcid werd beinind, dat zij zieh hebben verlieugd

in alles wat het hart \an liun jiasloor verljlijdde, dat zij met geestdrift

zijn zilvoren pricsterschap, zijn ij'/v-jarig pastoraat hebben gevierd, dat

zij hebben mcde gejubeld, tocn Monseigncur Jansen ook door het burgerlijk

gezag werd geeerd met de ridderordc van ( )ranje-Nassaii

!

Wij zullen de ijdele vraag niet stellen of deze priester, in de diepte van

zijn ziel er zieh op den duur al of niet over heeft verheugd, dat een

ZOO rüstige parochie zijn deel was geworden, of hij er geliikkiger om
was, dat hem tot Studie zooveel tijd overbleef, vermelden wij alleeii, dat

hij na zijn pastoreele werkzaamheid in de stille pastorie aan den Kremmen
Kijn de wetenschap trouw bleef. Daarvan getuigt zijn medewerking aan

de vcrtaling cn verklaring der Meilige boeken van het Oude Verbünd,

waarvan hij een groot gedeelte voor zijn rekening nam, daarvan getuigen

de lezingcn cn redevoeringen hier te lande en ook op den Katholieken-

dag te Düsseldorf gehouden, zijn toespraken op de vergadcringen van

\'eritas, waar hij nooit ontbrak, zijn actief Hdmaatschap van vele geleerde

gezelschappen.

Op onbekrompen wijze ook heeft hij van zijn tijd geofferd aan de con-

versatie onder de ambtsbroeders; kostte het hem al geen moeite. toch

reken ik ook dit tot zijn weldaden, want onderhoudender, geestiger,

heerlijker man in den gezelschapskring dan JANSEN was er niet.

In Juh igto werd hij benoemd tot opvolger van Mgr VAN Heukelum
als pastoor te Jutfaas. Daar zag hij zicli spoedig omringd door dezelfde

liefde en aanhankehjkheid, die deze beminnelijke man ook te Bunnik had

ondervonden. Met wat zorg heeft zijn langdurige ziekte de parochianen

vervuld, wat hebben zij vurig voor zijn behoud gebeden, hoe oprecht was

hun smart, toen de doodsklok zijn heengaan over het dorp verkondigde.



HET GILDE VOOR JANSEN LID WERD.
Toen JAXSEN in de tachtiger jaren onder de gildebroeders werd opge-

nomen, was de eerste bloeitijd van St. Bcrnulphus reeds voorbij.

Als een echt wonderkind was het (iilde terstond bij ^ijn ontstaan in volle

kracht. Van het hoofd tot de voeten met kennis en arbeidslust en jeug-

digen moed gewapend scheen deze Minerva ter wereld gekomen.

Ook later heeft het Gilde zijn dagen van uitwendige schittering gekend;

nooit echter een tijd van zoo vruchlbare innerlijkc levenskracht.

28 Nov. had een voorloopige bijeenkomst en 20 Dec. 1S69 de constituee-

rende vergadering van het gilde plaats. Geen half jaar later stond men
reeds midden in de werkzaamheden : 1 Mei 1870 opende de reeks der

studievergaderingen, in Juli volgde de eerste kunstreis naar Kaikar en

Xanten, toen reeds was een kunstlievende Duitschcr, vicarius W(jlfk, als

gast onder de gildebroeders en verplichtte zijn gastheeren door mededee-

lingen over JAN VAX kalkak.

De vergaderingen waren druk bezocht, de sprekers talrijk.

De klassiek-gcvormde Mgr. Dr. BORKET, van wien we nu juist niet kunnen

zeggen, dat hij de »feestelijke geboortklock« over het (Tilde heeft geluid,

erkent toch dat ^het dt-n (iildebrneders ernst is, <nn zoo mogelijk alle

vakken der kerkelijke knnst ter bespreking te brengen. Men kan niet te

hoog opgeven van het veelzijdig nut en den heilzamen in^Ioed, welke

dit broederlijk verkeer van wetenschappelijk gevormde mannen en be-

kwame kunstenaars, tot wederzijdsche vorming of volmaking zal te weeg

brengen. Het ZONDER NAIJVER .meueueelex, die beminnelijke karakter-

trek van alle wäre wetenschap. erlangt hier zijne ruimste toepassing. AI

wat ijverige navorsching en geniale op\-alting of beproefde kunstpractijk

kunnen ten beste geven, komt hier door onderlinge wisseling van ge-

dachten en medegedeelde ervaring der kerkelijke kunst ten bäte«.

(»Katholiek«- 1S73 dl. 64, blz. 45).

V. HEUIvELUM en SCHAEPMAN dongen als het wäre om den prijs. wiens

licht het meest voor de gildebroeders zou schijnen. .SCHAEPM.xn won het

ver: in de eerste drie jaren van het gilde sprak hij ig maal, Deken

V. HFUKEI.UM 1 2 maal, maar deze had daarbij de leiding.

Terstond bij de oprichting van het gilde had schaepman, toen voor het

Vaticaansch Concilie te Rome, aan V. HEUKELUM geschreven : »Maak mij

nu lid van ,St. Hernulphus hoorU En hij voegde bij den bricf alvast een

feestlied voor de medeleden.

De eer.ste rede van SCHAEPMAN, die onder het Nederland.sche publiek

werd vermeid, was een rede ter vergadering van het Gilde op 13 Dec.
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1870. (xlorie omstraalde deze vergadering: de Aartsbisschop was aan-

vvezig, de V^icarius-deneraal, verscheidene laden van het kapittel, de keur

der Utrechtsche geestelijkheid.

Het (iildeboek (I bl. 44) kan dan 00k zonder al te veel overdrijving

zeggen, dat het St. liernulphusgilde een vereeniging van kunstvrienden

was geworden, welke onder haar 200 leden de verdienstelijkste mannen

telde, die in ons vaderland, in Belgie en Daitschland naam hadden op het

gebied der christelijke kunst.

Ruim een jaar na de oprichting van het Gilde, in I'ebr. 1H71, durfde de

Deken reeds het voorstel doen, een eigen tijdschrift voor kerkelijke kunst

uit te geven ; en in de Gilde-vergadering van Augustus 1871 bood de

Commissie van Redactie, waarvan SCHAEPMAN de ziel was, reeds het

program aan voor de uitgave van Het Gildeboek.

Inmiddels trachtte V. heukelum de medewerking van ALBERDINGK
JHIJM en CUIJPERS te verwerven. Hij verzocht deze met SCHAEPMAN op

een kransje. Maar THIJ.M wenschte het Gildeboek in te lijven bij zijn

Dletsche Warande, iets. waarvan SCHAEPMAN en V. HEUKELUM niet

gediend waren en thijm was ontstemd.

De voorbereiding had echter voortgang en een prospectus werd verzon-

den, onderteekend door V. HEUK.ELUM, VA.N DER HORST, KLÖNNE en

SC11AEP.\E\N. In 1S73 verscheen de eerste jaargang van Het Gildeboek

dat, naar de omslag beloofde .zou worden uitgegeven in driemaandelijksche

afleveringen gr. 40, iedere aflevering 3 ä 4 vel tekst en verschillende platen«.

Aan SCHAEPMAN de eer van het eerste artikel:

CHRISTENDOM EX KUXST. Ter inleiding op het Gildeboek.

Het tweede deel van het Gildeboek, dat zou WORDEN UITGEGEVEN IN

DRIEMAANDELIJKSCHE AFLEVERINGEN, was COmpleet in 1877!

VVat was er gebeurd ? Had men zijn krachten overschat, was de werk-

lust van eenige medewerkers niet tegen critiek bestand, was er bij de

gildebroeders geen belangstelling voor de nieuwe publicatie? Belangstelling

was er zeker wel.

PERSIJN (Schaepman II bl. 429) wijst op een factor, die, is zijn meening

juist, een keer te meer doet zien, dat zelfs de grootste menschen hun

kleine gebreken hebben. SCHAEPMAN zou, misschien wel onbewust, het

leiderschap van V. HEUKELUM hebben bedreigd, hij zou hcel de redactie

van het Gildeboek onder zieh hebben willen houden, en toen dit niet

gelukte, zou zijn groote geestdrift voor het (xildeboek verdwenen zijn.

Wat hiervan zij, zeker is, dat v. Heukelum, die loch eigenlijk de man
van het Gilde was, zelf heel goed voelde, dat hij redactioneel gemakkelijk



overvleugeld kon worden, hij beschikte nu eenmaal niet over een vaardige

pen, ja, een brief van hem te krijg^en, kun men gerust als eene heele

gunst beschouwen.

Overigens was ongetwijfeld ook het St. Bernulphusgilde onderworpen aan

de historische wet van alle vereenigingen, dat belangstelling, enthousiasme,

de drang om zijn weten en kunnen, zijn persoon te geven aan de vereeni-

ging, laiigzaam aan bekoelen.

Vier jaren na het tweede deel kwain het derde gereed (1881) en daarmede

was de laatste kracht verbruikt.

Het zou I.S86 worden, vöör de schriftelijke werkzaamheid werd hervat

ondcr den redactie-secretaris Dr. ANDREAS jaxskx.

Na een zoo glorieus begin doet de inatheid pijnlijk aan, waarvan ook

de VERSLAGEN sedert 1H75 getuigen. Op de algemeene vergadering in

1875 tracht de Deken den mopd er in te houden. Men mag de levens-

UITINGEN niet altijd tot maatstaf nemen van de levensKRACHT, meent

hij. de slaap is de lijdelijke onderbreking van vele levensuitingen, maar

tevens hernicuwing van levenskracht. Het is waar, de maandelijksche

vcrgaderingen werden niet zoo geregeld bezocht als vroeger, de sprekers

waren minder talrijk, de onderwerpen minder verscheiden. Het (xildeboek

bleef nit! Bij dat alles zou men vreezen, dat het leven van het Gilde

ten einde liep. Die vrees heeft de Deken echter niet. Juist de betui-

gingen van leedwezen, de dringende klachten over de onderbreking van

het werk van het Gilde bewijzen, dat men vertroiuven heeft op de nog

aanwezige levenskracht.

In die vergadering sprak ook Dr. Si'H.\i:i'.\lAN' : iik wensch bij deze

gelegenheid op mijne beurt iets over den algemeenen toestand van het

(iilde te zeggen Omtrent het doel van het (iilde, en in ons streven

tegenover hen, die ons tegeinverken. die aan het (iilde handelingen toe-

schrijven, die ons vreemd zijn, zijn wij het volkomen eens. Maar is onze

onderlinge samenwerking ook van dien aard, dat ieder van ons naar ver-

mögen medewerkt tot bereiking van het voorgestelde doel ? Kwam dit

niet dikwijls ten laste van enkelen ? Wij vinden behagen in hetgeen IN

en nooR het (iilde lot stand werd gebracht, maar hoeveel heeft elk van

ons daartoe persoonlijk gedaan ? Sonimigen niets, de meesten, en ook ik,

te weinig. Laat ons dit eerlijk bekennen. Om allen naar behooren te

kumien medewerken, moeten wij leeren en leerend elkander onderrichten.

De geest van het Gilde is gewillig genoeg maar in vele zijner ledematen

is het wetenschappelijk lichaam nog zwak<.

Het ging nu eenige maanden wel wat beter, m.i.ir in de Jiini-vergadering
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van 1876 hooren wij opnieuw de oude klachten. Prof. J- W. I.. SMir sprak

het uitdrukkelijk verlangen uit, dat de Deken die maatregelen zou nemen,

welke aan liem en ook aaii de Vergadering den waarborg gaveii, dat ten

minste V(')(')r de algemeene vergadering een gedeelte van het (iiidebouk

zou verschijnen.

De Vice-Deken kloppexkukc; vroeg, of dan het 15estuur, respectievehjk

de Deken, ook voor de uitgave van het ( rildeboek eenige vcrpHchting

of verantvvoording had.

Prof. SMIT beantwoordde die vraag bevestigend. Ofschoon er voor het (iilde-

boek een Commissie van Kedactie gekozen was, had loch de Deken als hoofd

van het Pestuur te zorgen voor alles wat het (jilde aanging. Daaromtrent

kon geen twijfel bestaan en alle aaiuvezigen stemden den hoogleeraar bij.

( )p de 6e algemeene vergadering (Juli 1876) is het alweer even treurig,

ZOO niet nog erger. De Deken herinnert noginaals aan het enthousiasme,

waarniede het (Tilde in 1869 werd opgericht. De eerste drie jaren kon

men een tijdperk van ontwikkeling en bloei noemen. De volgende, vooral

het laatste, waren jaren van stilstand niet alleeen, maar van achteruit-

gang en verval.

De voorgestelde maatregelen werden wel gedeeltelijk uitgevoerd, maar de

belangstelling der leden verminderde steeds en in den laatsten tijd zoo-

danig, dat het bestuur na afhandeling der vastgestelde spreckbeurten den

nioed niet had een nieuwe reeks te bepalen. Het Gilde was nagenoeg

hiilpeloos geworden: de pupil zoekt een laatste toevlucht bij zijn door-

luchtigen voogd.

De Deken stelde voor, om in deze vergadering noch een nieuw bestuur,

noch een nieuwe Commissie van Redactie voor het Gildeboek te benoemen,

maar de keuze en de regeling daarvan over te laten aan den Doorluch-

tigeii Beschermheer, den Aartsbisschop van Utrecht.

De Aartsbisschop besloot o. m , dat er geen nieuwe Commissie van Redactie

\ oor het Gildeboek zou worden benoemd, de uitgave daarvan werd toe-

vertrouwd aan het Bestuur van het Gilde.

Men kent het poovere resultaat. Wat verscheen was voortreffelijk, maar

de redactioneele wagen zat telkens vast, en stond weldra geheel stil.

Zelfs de kunstreizen bleven achterwege; in de vergadering van Mei 1878

klaagt MENGELBERG daarover bitter en, als teeken van bekeering, besloot

het Gilde nog dat jaar naar Gent en Brügge te gaan. Maar of het geschied is?

Ook zag men zieh door gebrek aan belangstelling genoodzaakt de maande-

lijksche vergaderingcn te reduceeren tot viereljaarsche.

Kr kwam nog een tijdelijke opleving, die na de loe Algem. Vergadering
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van Juli 1880 gevolgd werd door een periode van zöü groote inzinking.

dat zelfs de VERSLAGEX der vergaderingen niet meer werden uitgegeven.

Het mocht onzen Secretaris ondanks de ijverigste nasporingen evenmin

gelukken, nolulen uit het tijdvak 1S80— 1886 op te diepen

Zonder dezen terugblik op de geschiedenis van ons Gilde meende ik den

arbeid van Algr. Dr. JANSEN niet in het wäre licht te können plaatsen.

Hierbij echter een opmerking, beter gezegd een waarschuwing. Men mag
de zegenrijke werking van het St. Bernulphusgilde in de eerste 15 jaren

van zijn bestaan en daarna niet atmeten naar de intensiteit van het gilde-

leven als zoodanig. Die maatstaf is onjuist. Wat V. HEUKEI.UM heeft

bereikt door het Gilde en door de kunstenaars, die Inj hierheen riep,

kunstenaars, die zijn adelaarsoog had ontdekt, overtreft aJIe beschrijving.

scilAEl'MAN schreef bij de oprichting van het Gilde aan ^'. heukelu.M: »ik

geloof dat de mannen van den sleur en de eigenzinriigheid wel zullen

buigen voor den nieuweren hcer en hunne afgoden zullen verbranden

zonder om te zien«.

En ZOO is het geschied.

v. HEUKEI.UM gordde het zwaard aan tegen de afgoden van wansmaak,

van onkerkelijke en ongehoor/anie kunstopvattingen, tegen de wilde Turk-

sche trommen en pauken, die met hun wereldsch geluid den rüstigen

hemelschen lofzang der christelijke kunst verstoorden.

Hij was de apostel van een gezonde, redelijke, van een gehoorzame kunstrich-

ting, hij wees heen naar het bloeitijdperk van kerkelijk leven en christelijke

kunst. hij vermaande tot bestudeering van de groote meesters der (iothiek,

en vooral: hij kwam op voor de heilige rechten der Liturgie. Zoo klaar,

ZOO beslist had in de latcre jaren geen stem geklonken in Xedcrland. zelfs

die van TtnjM niet, zoo vol eerbied had nog geen kunstenaar de heilige

boeken der eeredienst ter band genomen, de rubrieken en decreten be-

studeerd en tot CONDITIO SINE OUA NON voor alle kerkelijke kunst geprocla-

meerd. Hij hield er aan vast, dat een zonde tegen de liturgie een zonde

was ook tegen de kunst, die op straffe van geen KERKELIJKE kunst te

zijn, nooit mag veraarden van den

»ouden struick

in t wettigh kerkgebruik".

1 )ien gecst heeft hij den gildebroeders ingestort, de hoogst belangrijke, veel

te veel vergeten, drie deelen van het GILDEBOEK en de VERSLAGEN leggen

er een heerlijk getuigenis van af, niet minder de talrijke kerken met altaren

en doopvont en kruisweg, met H. vaten en paramenten, met polychromie

en beglazing, de pastorieen ook en de kloosters, de gestiebten en de schulen



door ledeti der broederschap of minstens volgens hun treust gebouwd.

Toen V. HEUKELUM als hoogepriester den heiligen tempel der christelijke

kunst binnentrad en er den standaard plantte van zijn St. Bernulphusgilde,

vluchtten de vvangodrochten, die zieh als christelijke kunst hadden aan-

gediend. »En zij wierpen elk hunne staven neder, welke in slangen ver-

anderden, maar de staf van A.lron verslfnid hunne staven». (Exod. VII. 12).

JANSEN ALS GILDEBROEDER, BESTUURSLID EN DEKEN.

Met het jaar 1S86 breekt een verkwikkende lente aan van belangstelling,

energie en opgewekt gildeleven. Een körte lente helaas en niet door een

zomer gevolgd. De opleving openbaart zieh in velerlei uitingen.

Het (Tilde is de plicht van dankbaarheid en pieteit gedachtig en schenkt

uit de kas een flinke som voor het Hoofdaltaar der Kathedraal, dat als een

nionument zal worden opgericht ler nagedachtenis aan Mgr. zwijSEN en

Mgr. A. I. SCHAEi^MAN. Mierbij sluit zieh aan een andere daad van Roomsche

vroomheid. In de parochiekerk van Oosterbeek, het dorp, waar onze H.

Patroon pastoor was, toen Gods \'oorzienigheid hem op zog wonderbare

vvijze verhief tot den Utrechtschen bisschopszetel, plaatste het Gilde een

gebrandschilderd raam ter eere van St. Bernulphus. Nog een derde maal

offert men blijmoedig een ruime bijdrage, als nl. de medebroeder Dr.

TANSEX om geldelijken steun aanklopt voor Neerlandia Catholica.

De vergaderingen worden geregeld gehouden, druk bezecht, gevuld met

belangrijke besprekingen, ja zelfs de maandelijksche bijeenkomsten

weer ingevoerd.

Ook was men het Horatiaansche: »Omne tulit punctum qui miscuit utile

dulci« niet geheel vergeten, want van nu af worden de gildereizen, de

leerzame, hartverblijdcnde kunsttochten weder geregeld gedaan en onder

het allerbeste geleide: in 1S86 ging het Gilde naar Rhenen, het volgend

jaar naar Haarlem, waar niemand minder dan de Haarlemsche v. heukelxim,

onze hoogvereerde Vice-Deken Mgr. j. j. CtRAAF de gids der gildebroe-

ders was in zijn Bisschoppclijk Museum en in de oude St. Bavo; dan in

1S8S die heerlijke tocht naar Limburg, naar de uit haar puinen herrezen

kerk van Odilienberg, waar pastoor WILLEMSEN, de archaeoloog, de historicus,

de kunstenaar, het Gilde ontving; naar Roermond met zijn Munsterkerk,

naar Maastricht met zijn koninklijke St. Servaas, een reis, die met name

ook op Dr. JANSEN ZOO grooten indruk heeft gemaakt, dat de gildebroe-

ders nog jaren daarna van zijn levendige herinneringen konden genieten.

Zoo bleef het tot iqo;, elk jaar, geen enkel uitgezonderd, maakte het Gilde

een kunsttocht.
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Het Verslag, dal sedert ibSi was uitgebleven, verscheen weder. Er
gingen in de vergadering zelfs stemmen op, ja er werd een formeel

voorstel gedaan. om behalve het Yerslag van tijd tot tijd een buUeiin voor

kerkelijke kunst uit te geven. Maar de Deken-opricliter van het (lilde, die wel

eenige lierinnering had aan mooie beshiiten en onuitgevoerde plannen, wist

gehikkig de beslissing te verdagen, later werd er niet meer over gesproken.

Voor het Verslag werd een Commissie van Redactie benoemd, secretaris

dezer Commissie werd Professor Dr. andrkas jansi-:x, op hcm zou dus

de zorg hoofdzakelijk neerkomon.

JANSEN EN IIET VEKSLAG.

De Redactie rekende ook op de medewerking der leden van het Gilde

en aanvankelijk niet te vergeefs. liehalve de eigenlijke yerslagen vindt

men er in de eerste jaren van 1886 af menige zeer belangrijke Studie

over kerkelijke kunst en kunstgeschiedenis.

Later, in iSgo, als de bijdragen der leden beginnen uit te blijven, zal

Dr. JANSEN op de Alg. \'ergadering te Breda de ijverige medewerkers

uit dezen tijd als voorbeelden ter navolging danhalen, hij zal in herinnering

brengen, dat de degelijke artikelen in deze jaren in het VERSI.AG ver-

sehenen zelfs de aandacht van uitheemsche beoefenaars van kunst en oud-

heidkunde hebten gewekt. En dat zij deze aandacht ten volle verdienen, daar-

van heeft de lezing bij het bevverken van dit artikel mij opnieuw overtuigd.

Dr. JANSEN geeft al aanstonds in 1886 een opstel, getiteld EENE MERKWAAR-
DlGE SCIIILDERIJ. Hij behandelt daar een der 20 Oud-Italiaansche paneeltjes

van het Aartsbisschoppelijk Museum: een kruisiging, waarschijnlijk van

GUIDO DE GERZO. Het artikel bevat geen diepgaande aesthetische of kunst-

historische beschouwingen, het als kutistwerk vrij onbeduidende paneel

geeft er ook minder aanleiding toe, maar JAXSE.n's verklaring van op het

eerste gezicht raadselachtige personen en houdingen is knap gevonden en

getuigt van goede kennis der Middeleeuwsche geestelijke schrijvers.

De redactie-secretaris verdiende des te meer waardeering voor het in dezen

tijd geregeld verschijnen der Verslagen, daar hij niet arbeid overladen was.

1888 is het jaar der glorieuse Leo-feesten. ( )ns land mocht noch wilde

achterblij ven, toen heel de wereld zieh o])maakte, om den grootcn Leo XIII

le huldigen op zijn gouden priesterfeest. Ja, het trouwc Nederland was onder

de eersten en onze hulde overtrof — het zij met rechtmatige fierheid gezegd

— naar de mate onzer krachten, die van andere landen verre.

Yoor de Paus-hulde was door het doorluchtig Ejiiscopaat een ("entraal

Comite benoemd, maar het groote, het eigenlijke werk kwam neder op de

schouders van Dr. |axskn, die als secretaris aan dit (Omite was toegevoegd.



Ik wensch de groote Verdiensten der anderen niet te onderschattcn, veel

minder te verkleinen, de werkplaatsen waren velc en over het geheele

land verspreiti. maar de centrale was in Rijsenburg op de kamer van prof.

Dr. |ansi;n. AI zijn werkkracht, al zijn geestdrift heeft hij met taaie vol-

harding in den dienst van den juhileerenden I'aus gesteld en hij rustte

niet voor het monumentale Ni:Ki<i.AXi)iA catholua gereed lag en de

Nederlaiuische pelgrims mede door hem persoonlijk aan de voeten van

den H. \'adcr waren geleid.

Op geen werk van J.\NSEN kunnen wij als (Tildebroeders zoo groot gaan,

als op NEERI.AXDIA CATüoi.u A, dat grootsche prachtwerk, waaraan de

T.atijnsche en Nederlandsche letterkunde in bond met de wetenschap

der historie, met teekenkunst en mini.ituur en fraaie Imekdrukkunst haar

edelste ga^eii hehben geschonken, en dat alles onder de bezieling van

een groote liefde voor den I'aus eii voor de glorie onzer vaderlandsche

Roomsche Kerk.

Het boek bedoelt den jubileerden ( )pperherder cen over/icht te bieden

der vruchtbare ontwikkeling van het Roomsche leven in geheel Nederland

sedert de herstelling der Hierarchie..

Aan JANSEN de zware taak de gegevens te verzamelen ; met de schrijvers

der overzichten in overleg te treden niet alleen, maar ouk deze te vinden

en voor den arbeid te winnen; met de kunstenaars een plan vast te stellen

voor de verluchting van het boek; samensprekingen te houden met de

kunst-drukkerij der Firma V. D. \\'EIJER; als een vindingrijk minister van

financien de bronnen van vrome milddadigheid aan te boren voor dit w erk

van liefde jegens den H. \'ader, en honderd andere dingen tc regelen, om
de uitgave tot een goed einde te brengen.

Onvermocid reisde hij naar pastorieen en kloostcrs en gestichten, naar de

zetelplaatsen van katholieke vereenigingen en broedcrschappen, pleegde

overleg met de Hoogwaardige liisschoppen en bezocht hen persoonlijk,

schreef honderdtallen van brieven, en leverde nog daarenboven de copie

voor een tachtigtal bladzijden.

MENGELBERG teekende in een vignet op het einde van het werk het

portret van Dr. JANSEN ingespannen bezig aan NEERLANDIA CATHOLICA
en hij mocht het doen, want het boek is van JANSEN.

De H. \'ader beloonde hem d or zijn benoeming tot pauselijk eere-kamer-

heer, maar als minder aangename heriimering aan de overspanning van

deze maanden, leed Monseigneur JANSEN heel zijn verder leven aan een

zeer hinderlijke niaagneurose,

Hoe het Gilde heeft geroemd in dezen gruoten medebrneder!
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In de vergadering van April iS88 brengt de Deken aan Dr. JANSEN

hulde voor de gelukkigc voltooiing van het prachtwerk. Met vreugde

spreekt hij het uit, dat de schoone tekst, de miniaturen en de met zooveel

kunstzin en archaeologische kennis van HEX boi:k ontworpen band dit

werk Stempelen tot een moxumentum AERE PEREXNIUS, dat ook aan

latere geslachten getuigen zal van den »bloei der christelijke kunst in

Xederland op het einde der ige eeuw«.

En nu möge Dr. JAN.SEN al bescheiden hebben opgemerkt »dat vooral

aan de medeworking van ledcn van het St. Bernulphusgilde NEEREANDIA

CATHöLiCA zijn welslagen te danken heeft«. wij weten, wiens lof dit MONU-

MEXTü.M het luidst zal blijven verkündigen.

Onvermeld blijve hier niet, dat de calligrafische uitvoering van het

ADRES VAX OPURACiiT in 156 eeuwschen stijl met rijke initialen en rand-

ornamenten van t'ijne teekening, het werk is van den miniaturist van

zeldzame bekwaamheid Pastoor w. li. B. jAXSEX, een broeder van onzen

Doctor ANDREAS.

j.ANSEN was vermoeid, men zal het na het voorgaande bcgrijpen, te

meer, dnar de pclgrimstocht naar Rome in de lente van 1.S8Ö. door liem

als lid van het Comite der Bedevaart geleid, de zenuwen van dezen oud-

Romein met zijn onuitputtelijke hulpvaardigheid te midden der meer dan

250 pelgrims op een krachtproef had gesteld, waaronder menigeen zou

bezweken zijn.

Vermoeidheid echter kon, het is heel zijn leven door gebleken, zijn werk-

lust niet verzwakken, wanneer wäre belangstelling, die bij hem altijd

geestdrift werd, zieh van hem had meester gemaakt.

En in dezen tijd ontbrak er aan [AXSEX'S belangstelling voor het St.

Bernulphusgilde niets, over eenige jaren echter zal zijn liefde voor de

kerkelijke kunst worden getemperd door zijn nog grooter liefde voor de

vertaling en verklaring van Gods H. Schrift.

Reeds in 1 fSy 1 valt er eenige verslapping te constateeren, het Verslag

over iSqo toch kwam vrij laat. Hoe kon anders Dr. JANSEX, die pas in

de Alg. Vergadering van Octobcr i8qi tot len secretaris werd gekozen,

voorin het ^'erslag over i8qo bij het Bcstuur als le secretaris staan aan-

gegeveii ^ Erger werd het in 1892, het jaarverslag over iSqi blecf uit

en als het eindelijk in Juni 1893 verschijnt, d.in moet als excuus gelden

dat de gildebroeder, die het overzicht der kunstreis zou schrijven

Influenza had gehad of, zooals er Staat »door Influenza tot maandenlange

werkeloosheid was gedoemd^. Maar waarom nam dan niemand zijn taak

over, of waarom desnoods het Verslag niet zonder die kunstreis uitgegcven ?
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In iSq5 gaf JANSEN' zijti vertaling cti verklariny der twee boekt'o Parali-

poiiieiion in hct licht, een werk van ?50 bladzijden groot 8", dat hecl vvat

voorstudie heet't geeischt. Daarmede is verklaard, hoe de secretaris der

Commissie voor het Verskig, die in Üctober iSyi nog nauvver aan de

(iildebekmgen was vastgesnoerd door de keuze tot bestuurslid en le" secre-

taris, toch niet meer, en in ieder geval niet met goed gevolg, de vorige

promptheid nastreefdc. Ilct Verslag over 1895 was er op tijd, maar dan

komt er een hiaat van 4 jaren. Pas in 1 goo volgcn, in een bundel, de Ver-

slagen over 1S96 99, die JANSKX inleidt met een »Noodige ( )pheldering«.

Met heL doen van heloften was liij altijd roekeloos, schuld bekennen was

hem geen poenitentie. en als hij dan nog daarenboven zijn verklaring had

gegcven. waarom de belofte onvervuld bleef, waren wij wel niet voldaan,

maar hielden des te meer van onzen jansen, wien alle diplomatie gelukkig

vreemd was.

De »Noodige Opheldering« opent met een zin, echt in den stijl: »Van

leven en bloei van het St. Bernulphusgilde is het tijdig en regelmatig

verschijnfMi der jaarverslagen niet alleen een teeken en openbaring, maar

tot op zekere hoogte ook een voorwaarde". Of onze secretaris het ook weet!

Verder Staat er toch heel wat in. dat J.VNSEN iiidcrdaad tot dechnrge

kan strekken. De groote reden, zijn opgaan in Scripturistische Studien,

noemt hij natuurlijk niet, wel echter de zoo ingrijpende verandering van

werkkring : van professor tot pastoor. Het nieuwe ambt zal hem, die nooit

als kapelaan werkzaiun was, en nooit den zegen van de zoo bij uitstek

op de praktijk bcrekende seminarie-opleiding had genoten, inderdaad

hoofdbrekens genoeg hebben gekost.

Kort voor zijn benoeming tot pastoor, in de Alg. Verg van 29 Juli i8g6

verlangde hij af te treden als i^^ secretaris en ook als secretaris der Com-

missie V. h. Verslag. De vergadering liet hem toen echter niet los, men

zegde hem hulp toe en de goedige Jansen bezweck met het vaste plan,

aan de van verlangen kwijnende dildebroeders 1111 toch spoedig het Verslag

toe te zenden.

Nauw was deze belofte gedaan, of hij was weer met hartstocht bezig aan

de commentaren op het boek Judith, het vertalen en verklaren van het

boek Ruth, en het i^ en 2^ boek der Koningen.

Zoo werd het 189-. De Alg. Vergadering was wel heel laat, 23 Dec,

maar nog veel te vroeg voor JANSEN, die alweer als arme zon-

daar voor de vergadering moest verschijnen. Hij was met het \'erslag

natuurlijk nog even ver als verleden jaar. Met twee andere leden der

Commissie vroeg hij opnieuw ontslag en nu met zooveel aandrang, dat
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de vergaderiny het wcl nioest loestaan op eene voorwaarde echter, die

JANSEN even otivoorzichtig aaiivaardde, als de vergadcring haar had

gesteld : eerst zou hij nog voor het achterstalüge \'erslag van 1896 zorgen.

Kende de vergadering den minnaar der gewijde Schriften dan nog zoo

siecht, wist zij niet, dat hij in zijn goedheid wel beloven zou en eerlijk

00k, met het vaste plan zijn belofte na te kernen, maar dat de thuiskomst

in Bunnik hem weer zou brengen bij zijn Hebrecuwschen bijbel en zijn

Scripturistische bibliotheek, die voor de Gildebelangen zoo allergevaarlijkste

vrienden van JANSEN?
Het beloofde kwam niet, daardoor bleef de nieuw benoemde Commissie

van Redaclie 00k werkeloos en zoo hoorden de Gildebroeders niets, tot

in i()oo de vcrslagen over 4 jaren tc gelijk (ifcqö

—

iSgg). het licht zagen.

AI te laat was Jansen zieh zijn eereschuld toch nog bewust geworden.

Hij zegt het zelf zoo eerlijk, als hij zijn nederig »mea culpa» spreekt:

»de schuld ging den lichtvaardigen belover stceds zwaarder drukken. Xiet

slechts, omdat zij gelijk elke. zelfs lichte, last door duurzamen druk ondrage-

lijk vvordt, maar ook en meer nog, omdat zij met het verstrijken van den

tijd werkelijk toenam in gewicht, gelijk de last van het kindje, dat St.

Christoffcl al speiend op zijn reuzenschouders had genomen. De tijd en

de werkzaamheid van het (jiilde slonden niet stil en zoo groeide de achter-

stallige schuld, van een jaar aan tot een schuld van twee, van drie, zelfs

van vier jaren?

.

Na de gegeven ophelderingen meent hij op volledige vrijspraak en toe-

gevendheid zijner medebroeders te mögen rekenen.

Die hebben de Gildebroeders hem zeker gegeven. zij wisten, het was geen

traagheid, die den secretaris nalatig maakte.

Werklust immers had hij genoeg, ook bezat hij in behoorlijke mate het

voor icderen schrijver onontbeerlijke zelfvertrouwen in zijn kuiinen; een

heele rij van publicaties, waarondcr van grootcn omvang, zijn daar, om
het te bewijzen. Dat zelfvertrouwen, wat hem drong tot sprekcn en

schrijven beide, had hij trouwens van zijn jeugd af. Geeft hij niet reeds in

1873 als .24-jarige jongeman met zijn vriend Grimmeli' een bundel in

het Duitsch vertaalde gedichten van Vondel uit?

Ondanks zijn zelfvertrouwen was J.\NSEN, hoe vreemd het ook möge

klinken, over zijn eigen werk innerlijk niet spoedig tevreden. Eerst vond

hij het zelf prachtig en als hij een vriend bij zieh had, kon hij zieh niet

inhouden om zijn mooie bladzijden voor te lezen, terwijl de inkt nog

nauwelijks droog was, maar den volgenden dag ging hij aan het om-

werken, omdat hij naar zijn meening toch niet goed geslaagd was. Bladzijde
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na blad/ijtie werd geschrevcn. herzicn en nog cens opiiieuw i^eschreven,

vöc'ir de copie naar den drukkcr ging. En wie zegt ons, dat de laatste

redfictie altijd de beste was?

Zoo gemakkelijk, zoo vlot, zoo geestig jansi;\ iniproviseerde als de aan-

dachtige oogen der toehoorders waren gericht op de gesticulatie van zijn

groote banden, de mimiek van zijn expressief gelaat, de nieesprekende

kuif op dien mooien bewegelijken kop, zoo moeilijk wilde soms zijn werk

viottcn in de sliite der studeerkainer, als geen kring van aandacbtige toe-

hoordörs steeds maar weer nieuwe stroomen van gedachten en associaties

zoog uit zijn rijken geest.

Als hij niet in de goede stemming was, kon hij onmogelijk iets schrijven,

dat hem blijvend beviel.

()p het karaktervolle portret, dat AVILLEM v. d. hf,U\1-;l schilderde, zien

wij jANsKN aan zijn schrijftafel, tusschen zijn vingers recht naar boven

de groote vulpeti. waarinede hij dat mooie, gelijkmatige, gespierde hand-

schrift srhreef, iiaast hem overvloed van schrijfpapier en de groote liter-

flesch met inkt: alles s3'mbool van de werkwijze van jaxsen, wien

schrijfinateriaal in onbeperkte hoeveelheid moest ten dieiiste staan, opdat

er althans voldoende zou overblijven voor nuttig gebruik.

Zoo ging het soms onk met zijn redevocringen. Het is wel gebeurd, — b.v.

op de Algemeene \'ergadering van het Gilde te Amsterdam in 191 2, —
dat JANSKX een rede geheel had geschreven, maar dat deze, als het nur

van optreden aanbrak, werd verwisseld tegen een improvisatie, en niet altijd

met evenveel succes. En dit geschiedde dan niet, omdat de omstandig-

heden hem plotseling een geheel nieuwe rede hadden gemspireerd, maar

eenvoudig, omdat hij in zijn oorspronkelijke opzet toch eigenlijk geen

smaak meer had.

Heeft men, als men klaagt over het Verslag, ook wel genoeg bedacht,

dat JANSEN nu eenmaal zoo was aangelegd, dat hij altijd meer arbeid op

zieh nam, dan een man bij machte is te verrichten? Zijn energie, die

onmogelijk tot de muren van het seminarie of de grenzen zijner pastorie

kon beperkt blijven, zocht een uitweg in het openbare leven, dat hij be-

minde, en waarvoor hij, het was hem zelf allerminst een geheim, bijzondere

gaven bezat. Daardoor zag deze man, die niets afwees, zieh telkens voor

een nieuwe taak gesteld.

En vervolgens dit. Liet men in de latere jaren JANSEN niet alleen voor

het werk zitten ?

Daar zullen wel meerdere redenen zijn, waarom geen hulp kwam,

misschien niet werd gezecht of aanvaard, maar een feit is toch, dat in
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de eerste jaren van liet scrretariaat de huljj van nicerdere kanten wel

kvvam opdagen.

Toen het in iS-s mct äOnze Wächter« ook niet vlotten \\ilde, heeft

JANSKN als abonne onder den naam »Desiderans« in een aardig versje

de redactie op haar phcht gewezen. Wat had hij als redacteiu' van het

\^erslag menigmaal yelegenheid nm opnieuw te verzurhten als de medo-

werkers maar steeds uilbleven:

Wij wachten, wachten, wachten

In smart en angst en nood

Wij vragen met Leonore

liist untreu oder todt?

I lij had toen ook aan »( )nze Wächter- een goeden raatl gegeven

:

En wilt gij ons vergelderi

AI wat wij voor u leen.

V'lecht dan oni heim en pantser

Wat versehe bloempjes heen.

Want tegen Icniebloesem

En is geen toorn bestand

Iloe gaarne had J\NSEN versehe bloernen in zijn \'erslag gcvl.ichten, maar

het was, of ze oj) Xederlandschen bodem niet meer wilden gedijen, en de

immnrlcllen van onvergankelijke kleur. die de eerste jaren van jansen's

verslag, ja reeds het oude (nideboek hadden opgesicrd, zij waren er nog

wel, (ioddank zij zijn er nog. maar ook deze kwarnen niet tot nieuwen bloei

nu het (lildevcrslag de seizoenen vergat en het wel eeuwig winter scheen.

In de zitting van 2}, Dec. 1S97 was dan een nieuwe Conmissie voor het

Verslag gekozcn. lloe het echter met die nieuwe Commissie stond ? De

namen vindt men wel afgedrnkt in het X'erslag dat in igoo en in igoi

uitkwam, maar is dit meer dan een formaliteit? Zooveel is zeker dat zij

de eerste jaren haar arbeid niet kon beginnen, daar JAN'SKN altijd zijn

oude cereschuld nog moest afdoen. De »frissche krachte der nieuwe Com-

missie, waarvan jaxsen in 1897 had gesproken, kon er in die pcriode

van driejarige werkeloosheid onmogelijk »frisscher« op geworden zijn.

Het verdient ook wel de aandacht, dat niet een der commissieleden, maar

de le secretaris van het Bestuur, Dr. j.vx.SF.N, in de vergadering van Dec.

1901 mededeelt »dat het X'erslag van het vorige jaar eindelijk zoo goed

als gereed gekomen is en nog voör Kerstmis zai worden verzondeii«.

I'roeft gij jANSi-:N in dit zinnetje? JAN.SEN, die niet het werk van anderen,

maar zijn eigen werk aankondigt ^



Ik (k'iik, dat de nieiiwe Coininissic er alleen was in luiain, maar dat het

verder bij hei oiide is gehieven.

De vordere geschiedenis is gcnoegzaam bekend, ik kan kort /ijn. De

schriftelijke werkzaamheid daalt tot het nulpunt en h»>t Ver.slag /.it 13 jaren

kmg vastgevroren. In Mci 1914, als \-. iiia'Kl-r.UM reeds
1

jaren ler ziele

is, Dr. jAXSi-.x den gildeketen draagt en er geen C'ommissie voor het

X'erslag meer bestaat, publiceert de Deken zelf, wat uit de jarenlange ver-

starring nog kon worden gcreil, en vult het aan met de nieuwere

geschiedenis van het (iilde tot umi- Sept. luih knmt het \'erslag over

het jaar 1912, zoodiit diin toch de keten der v'erslagen van 1SS6 tot 1912

gesloten is, al lijkt het hier en daar veel op een kortsluiting.

l.aten wij onzen JANSEN toch maar dankbaar zijn; de \'erslagen ver-

sehenen de latere jaren niet op tijd, goed, dat is iets accidenteels,

wij vergelen het; het essentieele, het blijvende is; de rij van 13 deelen

N'erslagen, die naast het Gildehoek een waardige plaats in onze boekerij

innemen en dat wij deze ten slotte aan janskn te danken hebben, dat

vergeten de Gildebroeders nooit.

Een boek over Kunst bezitten wij van j.\nsi:n niet en bij mijn weten

maar een enkel artikel; zijn \'erslagcn echter, met name van le/ingen dnor

liem zelf gehoi'.den, van (iildereizen, van het bezoek aan kunstmonumenten

en kunstverzamelingen zijn even zooveel studies op het gebied der kerke-

lijke kunst.

lANSEN OP DE VERGADERINGEN.

Was j.\NSEN een trouw bezoeker der vergaderingen van hei (iilde, hield

hij er ook lezingen en besprekingen. nam hij aan de gedachtenwisseling

levendig deel ? Ook in dit opziclit, het trof mij telkens bij het doorlezen

der \'erslagen, heeft hij zieh een voorbeeldig lid onzer broederschap getoond,

Een uitstapje te maken was hem trouwens altijd een genot; den weg van

Driebergen, van Bunnik. van Jutfaas naar Utrecht kende hij in den blinde.

AI wäre hij geen secretaris, later deken, van het Gilde geweest, dan nog

zou zijn naam zelden op de presentie-lijst hebben ontbroken.

Menige lezing heeft hij in het (iilde gehouden. Gewoonlijk nam hij een

onderwerp, waarop de kunsthistorie of de archaeologie een nieuw licht

had geworpen.

JANSEN was zelf geen oorspronkelijk vorscher, maar als anderen hun

onderzoekingen in een boek hadden neergelegd, dan was er alle kans,

dat dit hem stof voor een bespreking in het (jilde zou bieden. Naspo-

ringen, die hij zelf gemakkelijk kon doen, zou hij echter nooit nalaten.

Toen hij bijv. in 1890 de gildebroeders onderhield over den ouderdom
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van den mijter als pontificaal parameiit, had hij niet verzuimd de collectie

Utrechtsche bisschopsiiiunten van het Aartsbisschoppelijk Aluseum nauw-

keurig te onderzoeken, waardoor hij lie meening van kraus bevestigd

zag, dat de bisschoppelijke mijter pas van betrekkelijk laten oorsprong

is, in Utrecht van de 1 2^ 'eeuw.

Hij voegt er terstond deze praktisclie vraag aan toe : moet nu de kuiiste-

naar de Utrechtsche bisschoppen iiit de eerste helft der middelceuwen

voorstellen inet of zonder mijter!-'

De kunstenaar moet rekening houden met onze voorstelling. wij denken

ons een bisschop nu eenmaal gemijrerd. En al is bijv. de mijter op het

ho(ifd van S. Willibrord cigenlijk een anachronisme, de kunstenaar stelle

den Heilige toch zoo voor, anders zouden de geloovigen hun \'ader in

het geloof evenmin herkennen als de kinderen hun grooteii vriend den

H. Bisschop van Mvra, Indien deze bij hen kwam strDoien zonder bisschops-

muts op het hoofd.

JANSEN was een zoo ijverig spreker, dat hij in dezelfde vergadering soms

tweemaal optrad. Als hij bijv. in de Januarivergadering van i.Sqö de (iilde-

broeders heeft onderhouden over WlLPERT's [•'ractio Panis, en VAN
Hi;uki;lum daarna spreekt over Fra Angelico, dan schroomt JANSEN

niet denzelfden avond nogmaals voor de misschien toch wel eenii;szins

vermoeide vergadering een beschouwing te houden over de fresco's

van Rafaiil in het \'aticaan en vooral over diens Disputa, zooals zij

door Dr. i.udwk; pastok was verklaard.

Toen de vorst dir cliristelijke archaeologie, DE ROSSI, was overleden,

hield JANSEX in de Januari-vcrgadering van 1895 eene sympathieke rede

op dezen vriend van zijn Romeinschen tijd, voor wien hij een en al

bewondering was en bij wien hij zieh, naar hij wel cens zeide, gaarne

als leerling-catacomben vorscher zou hebben aangesloten.

Zeker, j.VNSl-.N kende DE ROSSI best, maar de lezer weet toch wel, dat

hij een kennis al heel spoedig zijn vriend noemde.

Waarover sprak hij in het (iilde al niet? ( )ver het Forum Romanum
even goed als over de aloude S. Clemenskerk te Steenwijk. Uver de

kleeding der eerste christenen en de liturgische paramenten, en als Dr.

SCHRiiRS een nieuwe verklaring van sommige gedeelten van Rafael's

Disputa heeft gevonden of uitgedacht, bespreekt j.\NSEN' deze in het (iilde,

en trekt dan, al wijst hij eerst met brecd gebaar naar St. Augustinus en

diens liber retractationum, zonder zielestrijd terug, wat hij vroeger op het

voetspoor van Dr. LUDWIG P.VS'K "R had betoogd.

JANSEN is ter vergadering een aandachtig toehoorder, die, zou noodig,
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zijn bemerkingen niet achterwet;e laat. Konieii de iiotulcn lieni iiiet

voUedig genoeg voor of a(;ht hij /i' tiiiiider nauwkeurig. hij vestigt er

de aandacht op, is liij het niet ecns niet een maening bijv. door den

deken zelf verkondigd over s\'mb()liek, hij zegt het, maar als daarna de

kuiisthistoricus JAN SDCRCK den deken indirect te hulp komt, dan is ook

JANSEN weer spoedig gewonnen.

Overigens was hij voor V. iiiaJKKl.U.M steeds een trouwe steun.

Ter Alg. Vergadering in Juli iSr)6 te Brügge gehenden kwam een schrijven

in behandeling van Dr. i'. ii. j. i uijpers an negen anderen, de mannen,

die later mede den katholieken kunstkring De Violier hielpen stiebten.

In dit schrijven \verd het bestuur verzecht, een wijziging in de Statuten

voor te bereiden, die diep in het leven, in het wezen van het Gilde

zou ingrijpen.

De deken had overwegend bezwaar: het Gilde zou dan worden een vak-

vereeniging, een vereeniging van Heden, die het vak der kerkelijke kunst

en kunstindustrie beoefenen. Maar dat is niet het doel van het St,

Bernulphusgilde.

De stichters van het (iilde hebben zieh voorgesteld, grondige keimis van

de wäre beginselen der christelijke kunst te bevorderen vooral bij

de geestelijken.

\'olgens het oorspnmkelijke plan zouden de leden alleen nit geestelijken

bestaan, en leeken slechts als hospitanten worden toegelaten. Xu betreurt

de Deken het zeker niet, dat die gedachte niet werd uitgevoerd : het

Gilde heeft aan zijne leden uit den leekenstand, inzonderheid aan de

kunstenaars, veel, zeer veel te danken, maar het Gilde is toch gebleven

wat het van den beginne af is geweest : een vereeniging van en voor

geestelijken op de eerste plaats.

Het laal zieh denken, dat een ernstige gedachtenwisseling tusschen voor-

en tegenstanders volgde, het Verslag spreekt van een »langdurig en

geanimeerd debat« en dat »sommigen als hun meening te kennen gaven,

dat het Gilde onnoodig vrienden en beoefenaars van de christelijke kunst

en het kerkelijk kunstambacht uitsloot«.

De Deken merkt echter op, dat het Gilde niemand wil uitsluiten, die de

christelijke kunst volgens de beproefde beginselen wenscht te

bevorderen en te beoefenen. \'oor deze heeft het Gilde altijd open gestaan.

Indien zoovele kunstenaars en kunsthandwerkers zieh van ons verwijderd

houden, dan is het juist, omdat zij den goeden weg niet opwillen, en de

Deken wil niemand trekken door prijsgeving van onze strenge beginselen.

Tnderdaad, het zal er warm zijn toegegaan!
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Dr. JANSEN maakte echter aan het debiit een in de gegeven omstandigheden

gelukkig einde. Hij stelt voor, binnenkort een bespreking te houden tusschen

een commissie uit de onderteekenaars van het schrijven en het bestuur van

St. Bernuli^hus.

En in de vergadering van Dec. iSgy kon de Deken mededeelen, dat als

gevolg van bespreking, onderhandeUngen en briefwissehng de beeren

onderteekenaars hun voorstel hadden ingetrokken.

JANSEN had deze oplossing voorbereid en V. IIEUKELUM zal hem er dank-

baar voor geweest zijn.

JANSEX EN DE GILDEREIZEN.

Was onze secretaris een ijverig bezoeker der vergaderingen, hij was een

even trouw deelnemer aan de gildereizen.

Bat blijkt telkens. Eenige malen is een lijst der deelnemers aan den

kunsttocht in het Wrslag afgedrukt en dan is JANSEN er bij' ; te Leiden

(i8g8)en te Leuven (igoo) werd een photo gemaakt, JANSEN Staat er op.

Ik heb hem gespoord op oud-Antwerpen (1804) toen de Gildebroeders

noenmaal hielden in den Aenghenamen Hof en de beer »frederick

BKI.PAIRE mede was aangheseten tusschen den Vice-Deken van de Ghilde,

JAN LINDSEN van Utrecht, ende den eersten Gheheimschrij ver, monseigneur

ANüRii:s j.wsEX, die een leeraar is in de heilige Theologia aan het

Aartsbisschoppelijk Seminarium van Kijsenburgh«.

In de beschrij'ving der gildereis naar Münster enz. (1897) lees ik ^A'oor

de waarheid van hetgeen de ondeugende spreker (rector SCHULTE, een

der oude Munstersche kameraden van JANSEN) ten beste gaf over de

Munstersche studentenjaren van den verslaggever, zou deze niet durven

instaan«. Dat zegt voor zijn aanwezigheid genoeg.

Wij dwalen niet, als wij aannemen, dat onze secretaris nooit of hoogst

zelden een gildereis oversloeg.

Voortaan zullen wij hem missen, en daarbij menigeen van zijn geleerde

vrienden in het binnen- en buiteniand, die hij zoo gemakkelijk bij ons

reisgezelschap te introduceeren en hun geleide en andere goede diensten

te winnen wist.

Overal zullen wij het verlies van dezen medebroeder gevoelen !

Bij de monumenten van kerkelijke kunst en evenzeer aan noenmaal en

vcrkwikkenden avonddisch na inspannende studietochten, het meest nog

in het late avonduur, als de wel wat epicuristische raad van den

middeleeuwschen kalender wordt opgevolgd: decens polus post fercula

sit tibi notus. Wat vlogen dan in j.ansen's gezelschap de uren als

minuten voorbij

!
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Met (iilde telt zoovcel talentvolle man neu. en wij meinen gerust ver-

trouvven, dat bot wcl weer zal blijkcii, dat niemand umnisbaar is.

Maar in de smart ovcr zijn heengaan vragen wij toch, wie den boeienden

(;auseur, die jansI';n was, zal vervangcn? En bij officieele gelegenheden,

ZOO toen het (iilde in 1913 op het stadhuis te "s Hertogenbosch door den

Burgemeester Jhr. \AX I)i;r Di)I-;s dic \\"ii.i.i:iii hs wortl ontvangen. wat

wiat de Deken lian, soms niet zoiider eenige hoogdravendheid, maar toch

altijd met pl(>rlitig-voornamen zwier een woord te spreken, in overeen-

-sli'unniiig met de hoogheid der Kerkelijke Kunst, in wier dienst ons

(iilde zieh heeft gestehl.

Wat was zijn leven rijk aan gebeurtenissen en ontmoetingen der herinne-

ring en der mededeeling waardig, hoe onuitputtelijk zijn anecdotensehat,

hoe nobel zijn seherts!

»Semper in ipso joeo aliijuod probi ingenii lumen eluceat» vermaant cicERO,

bij j.\XS|.;n was het aldus.

Aan die gildereizen zit hecl wat vast, dat dikwijls op JANSKN neerkwam.

iMeerdere malen heeft hij de reis voorbereid.

Ter plaatse ging hij dan de kimstmonumenten niet alleen, maar ook de

verkeersmiddelen, de hüteis en restauraties opnemen, hij stelde het vol-

ledige plan der reis samen, bestudeerde de literatuur over de kunstwerken,

stelde de circidaire's en libretto s op. ja soms voegde hij als een echte

l.issoNl-: er een berekening der kosten aan toe.

(iedurende de reis was hij zelf metTmalen onze gids of verklaarde

's avonds te voren een kunstwerk, dat wij zouden gaan zien. Ik heb

reeds gezegd, dat JANSEN de kerkelijke kunst niet tot zijn speciaal

studievak had gekozen, hij beminde de kunst, de grootschheid van een

monument greep hem aan, de voortbrengselen van den architect, den

beeldhouwer, den Schilder, den edclsmid, den geelgieter wekten zijn

bewondering — een bewondering, welke zieh in niet altijd even zuivere

pathos uitte — maar een kunstkenncr bij dods genade als \'. iiEUKELüM,

was hij niet.

Men heeft wel ecns gezegd, dat de gave kunst te genieten, een taleiit

is evengoed als kunstenaar zijn, welnu JANSEN zag gaarne kunst en hij

genoot er wel van, de groote inncilijke ontroering echter, die alleen kunste-

naarszielen eigen is, miste hij, en daarbij ging zijn kunststudie niet diep

genoeg en zijn blik was te oppervlakkig.

Dr. JAN KALE maakt over Dr. schaepman en thij.vi een opmerking,

die ook voor j.VNSEN waar is: »zij zien het groote, zij zien de strekking,

zij zien in het generaal. Zij zijn vertrouvvd met kunst als verschijnsel, zij



zijn volkomen bij machte eii gedisponeerd om de huivering te voelen,

die een kathedraal u gecft ; maar straks na de eerste ontroering, hat

geheel te analyseeren, het detail te overwegen, zieh te geven aan de

itiwerking van he* kleine, daartoe is hun geest r.iet zoo bereid Het

bezwaar is niet zoo groot. Bewondering is een heerlijke gave« (.SCHAi:i'.\l.\N

herdaclit in de Hoofdstad, bl. 31).

Is het niet uf wij Dr. JANSKX voor ons zien, den wandelsiok in de haiid

en den flambard-hoed in den nek, betoogend meer met gesticulatie dan

met woorden, wier voorraad soms snel was uitgeput, als hij bij de zaak

moest blijven, d.w.z. bij het kunstwerk. dat wij wenschten verklaard te zien.

JAXSKX KX Dli (,I.(JK1I-:DAGEX VAX HET GILDE.

JAXSEX heeft de groote gloriedagen van het Gilde medeg^vierd niet alleen,

maar ook tot den luister dier dagen medegewerkt.

Op 27 en 2« Augustus lüqi vertoefde het roenirijke Belgische gilde van

S. Lucas en S. Thomas, van welk gilde \'. IIEUKELUM eerelid was, op zijn

reis door Nederland in Utrecht en was toen de gast van Sint Bernulphiis.

Met den vice-deken lexdsex was Dr. j.ax.sen reeds twee dagen te voren

naar den Bosch gereisd om den Belgischen broeders bij hun komst in

ons land een eerste welkomstgroet van het St. Bernulphusgilde te brengen

:

hij heeft toen met hen de St. Janskcrk te "s Bosch en het kasteel te

Heeswijk bezocht.

In den avond van \'rijdig 27 Aug. arri\eerde het Belgische gilde te

Utrecht, waar ons bestuur en vele leden ter receptie aanwezig waren.

Den volgenden dag, bij het bezoeken der Kathedraal en S. Willibrordus-

kerk te Utrecht en der S. Xicolaaskerk te Jutfaas hadden de Belgische

kunstbroeders gelegenheid, om op te merken, hoeveel de hedi'udaagsche

Nederlandsche kunstenaars van de middeleeuwsche meesters hebben geleerd.

In den avond van 28 Aug. werd het Belgische gilde door A'. HEUKELUM en

Dr. H. J. A. M. schaepman vorstelijk ontvangen op Zwanenburg te Jutfaas.

De pastorie van V. HEUKELUM was steeds, wat zij onder pastoor JANSEX

is gebleven, een aantrekkingspunt voor geleerden en kunstenaars. zoo

goed als >'t saligh Roemershuys;

Wiens vloer betreden wordi, wiens dorjjel is gesleten

Van schilders, kunstenaers, van sangers en poeten«.

Xooit echter zag Zwanenburg een zoo illustre gezelschap \ an kunstenaars

binnen zijne poort als op dien gedenkwaardigen Augustusdag. Daar waren:

Baron DE BI-;thuxe, voorzitter en de leden \an S. Thomas en S. Lucas;

M. sri'ART KXILL, sherif van de Londensche city en voorzitter van het
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Engeische kunstgildo St. Gregorius; ja.mes waele, de groote archaeoloog,

— en nog zoo nieiiig beroemd man iiit het buitenland; daar was ook

:

de koning der Nederlandsche architectuur Dr. CUYPERS, die hulde bracht

aaii den Deken van S. Hernulphus en daarbij een woord van oprechte

waardeering voegdc voor zijn kuiistbroeders MENGELBERG en TEPE; ik

noemde reeds Dr. scil.\i".i\M.\.\, die aan tafel in het Fransch een elot]uente

en geestige toespraak hield. Dr. jANSEX heeft als veelbereisd, welbespraakt

en kunstminnend man er een groot aandecl in gehad, om den Belgischen

broeders die grootsche en toch zoo cordiale ontvangst te bereiden, waar-

voor Baron DE betiiuxe in het treffend afscheidswoord en nog daarna

in een hartelijk schrijven zijn dank betuigde.

Pien andere onvergetelijke dag was liet zilvercn jubelfeest van iiet (ülde

en van den Dekcn-stichter, ge\'ierd op lO Juli 1^1)4.

Nu ik het voorrecht heb de nagedaditenis van Mgr. Dr. j.\nsi;n ook

voor toekomstige generaties in het Verslag van het St. Bernulpluisgilde

vast te leggen, zou ik het voor mijn doel haast betreuren, dat de over-

zichten der grootste dagen van het (lilde door JANSEN' zelf of althans

onder zijn verantwoording als secretaris der commissie van het Yerslag

geschreven zijn, ik vind er nu te weinig over j.\NSEN zelf.

Het behoorde, iedereen weet het, tot de beminnelijke zwakheden van

onzen betreurden Deken, dat hij uit een soort naieve ingenomenheid met

zieh zelf, die met verwaandheid of hoovaardij niets, absoluut niets, gemeen

had, gaarne de loftrompet over eigen kranige daden en schrandere gezeg-

"den aan den mond zette; in het Verslag echter bemerkt men van deze

hebbelijkheid niets, en daarom geeft het ook van zijn vele bemoeiingen

voor het zilveren jubile slechts een zwakken weerklank.

Twee malen, niet meer. wordt de eerste secretaris genoemd: hij assisteerde

met den penningmeester kapelaan FocK den jubileerenden Deken bij de

plechtige H. Mis van dankzegging in de Metropolitaankerk en op de

groote feestvergadering las hij een lange reeks van gelukwenschen voor,

die bij het bestuur waren ingekomen. Simpeler kan het niet!

En toch weten wij, dat hij met den vice-Deken LINDSEN en den penning-

meester FOCK de geheele feestviering heeft voorbereid, op den dag zelf

in alles voor de goede regeling heeft gezorgd en, opgewekt feestvierder

als hij steeds was, vooral nu het zijn vriend VAN he:uket,UM en het Gilde

betrof in stralende vreugde den schitterenden jubeldag heeft medegevierd.

llet apartje, dat V. heukei,UM met JANSEN had na de feestviering in

Utrecht en de daaraan aansluitende gildereis naar Antwerpen, n.l. een

uitstapje naar Lier, was dan ook wel verdiend.
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Welk een dag was die i6 Juli voor den Deken, voor het bestuiir, voor

het geheele (TÜde, welk een voldoening voor Dr. jaxskx, die zijn werk

met ZOO schitterend succes zag bekroond

!

De plechtige H. Mis in des A artsbisschops eigen Metropolitaankerk ; de

lauwerkrans ter feestvergadering om het hoofd van den triumpheeren-

den veldheer in den strijd voor het wäre, gocde en schoone gevlochten

door de woorden, welke de doorluchtige kerkvorst zijn secretaris Dr.

A. C. M. sciiAEPiViAX te spreken opdroeg; het pauselijk zegel op deze

bisschoppelijke lofspraak : de benoeming van Deken VAN HEUKELU.M tot

eerekamerheer van Z. H. ; de groote feestrede door Dr. H. J. A. M. SCHAEPMAN
en het aanbieden van den gildcketen ; de liulde gebracht door den Zeer

Eerw. Heer DELVKVNE namens het (jilde van St. Thomas en .St. Lucas

gebracht, door den beer STUART KNILI. namens het Engeische ,St. (rre-

goriusgilde, door den grooten kunstenaar en kunstrechter Dr. cuijpers

„zijn jeugd vernieuwend als die der adelaren" zooals wij thans na .23

jaren met des te grooter bevvondering Dr. SCH.MU'M.VN mögen nazeggen,

en daarbij de liefdevolle en dankbare hulde van de kinderen des huizes,

der leden en eereleden van St. IWrnulpluis, die van verre en van nabij

ter feestviering waren opgekomen, de dankbare Jubel in het hart der

afwezige broeders en bij al wie de kerkelijke kunst beminde in Neder-

land en daarbuiten — welk een gloriedag voor Mgr. VAX HEl'KELUM

welk een dag voor het Gilde schitterend in het glorielicht van zijn

Deken

!

Nog een derden gloriedag door jaxsex medegevierd zou ik moeten ver-

melden: het gouden priesterfeest van den Deken-stichter op lu Aug. 1909.

God had den trouwen apostel der kerkelijke kunst in den avond van zijn

verdienstelijk leven, toen de ziekte. die hem ten grave zou voeren, reeds

een groot gedeelte der lichaamskrachlen had geroofd, nog de vreugde weg-

gelegd, zijn gouden priesterjubile te midden der dierbare gildebroeders te

mögen vieren. JANSEN was het weder, die met de andere leden van het

bestuur de plannen voor dit feest had ontwnriicn, Inj had zieh, zooals hij

zelf zegt, op verzoek der overige bestuursleden gaarne met de uitvoering

dier plaimen belast. Met de grootsle toewijding heeft hij zieh van die taak

gekweten, en dat Mgr. \'. HEUKEi,U.\l dezen negentienden Augustus op

rozen heeft gewandeld, dat hij door gildebroeders en andere kunstenaars

en kunstminnaars zoo hartelijk werd gehuldigd, is grootendeels aan Dr.

JANSEX te danken.

Toen de in den dienst der kerkelijke kunst vergrijsde Deken door den

Vicaris-Generaal Mgr. Dr. bruuwer de feestzaal was binnengeleid, nam
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Dr. JANSEN te midden eener uitn'olezcn Corona van gildebroeders eii andere

vrienden en vereerders van J\[gr. V. 1 IKI'K i:i,i'M het woord.

Wien anders, of wien meer dan den ouden trouwen janskn kwam het toe

den innig vereerden jubilaris in dit plechtig oogenblik te mögen toespreken?

Maar dat alles Staat ons nog Icvendig voor den geest en ik mag niet in

herhaling treden van v.-at in het Verslag reeds is geschreven over de uit het

hart gewclde toespraak van Dr. JANSEN, de aanbieding van het artistieke

album, benevens een som gelds voor het Aartsbisschoppelijk Museum, de

gedenkpeniiing, waardoor dil jubelfeest is vereeuwigd, de dankvvoorden van

den goudcn jubilaris, de laatste welke hij zijn gildebroeders zou toespreken.

Van de aandoening, die zieh van j.\NSEN meester maakte, de ontroering,

die de aanwezigen aangreep, daarvan spreekt het Verslag niet, daarvan zal

echter nooit zwijgen de herinnering dergenen, die aan deze grootsche hulde

den afgezwoegden grijsaard gebracht, met zoo dankbaar harte deelnamen.

»Als de weldoende stralcn der ondergaande zon heeft het gouden priester-

feest den körten leven.s.ivond van den stichter van ons (iilde verlieht?,

zegt JANSEN, maar nog cen andere zon heeft over dien levensavond

gelicht, zoowel als over den vollen levensdag en die zon was de oprechte,

hartelijko, nooit geschokte vriendschap van Mgr. Dr. JANSEN.

\'oor Mgr. v. heukelum die, — waarom het verzwegen? — in zijn leven

ook teleurstelling heeft gekend, was die groote vereering, die innige toe-

vvijding en trouwe aanhankelijkheid van Dr. Jansen een verkwikking,

een vreugde, een bhjvende troost, tot zijn laatste ure toe.

Zoo was Dr. JANSEN bij de groote feestcn van het (jilde, op de vergade-

ringen en op de kunstreizen de man. die om de vele gaven in hem ver-

eenigd vooraan stond, en ook door de appreciatie der broeders steeds

in de eerste linie werd gesteld.

\'ier en dertig jaren, van i.ssj af, was hij lid onzer broederschap, in

1886 werd hij gekozen tot secretaris der Commissie voor het \'erslag

sedert i8qi droeg hij als i^ Secretaris mede de eere en de last van

het bestuur en in igii tooiden wij zijn schouders met de gildeketen.

Perioden van opgewekt leven hebben in St. Bernulphus steeds afgewisseld

met jaren van verslapte werkzaaniheid, soms van wanhopig stemmende
kwijning.

In het begin van dit artikel gaf ik een overzicht der eerste jaren van

het gilde. toen JANSEN nog geen lid der broederschap was, reeds in die

dagen wisselde, zooals in geheel de verdere historie van het (xilde,

licht en scbaduw af.
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W'ij mögen er onzen Ijctreurileii deken dan ook geeii verwijt van niaken,

dat het Gilde tijdcns zijn medebestunr en later toen hij de gildeketen

droeg, geen hooger vlucht nam. Dat is niet de schuld van Dr. JAISSEX,

maar van de omstandighedcn en wäre Dr. JANSEN er niet geweest,

zou het beter, zou het niet veeleer slechter zijn gegaan?

Men heeft JAN.SEN, ik wees er reeds op, veel te veel voor het werk alleen

laten staan.

Moeten niet meerderen van ons de zelfbeschuldisinaf van Dr. schaepmax,
die ik boven aanhaalde, ootmoedig naspreken: Wij vinden behagen in

hetgeen in en door het (iilde tot stand ward gebracht, maar hoeveel

heeft elk van ons da^rtoe persoonlijk gedaan? Sommigen niets, de meesten

en ook ik, te weinig«.

Nu dit eenmaal de waarheid is, laten wij nu niet ondankbaar nog

hoogere eischen stellen aan de mannen, die enkel hulde verdienen, omdat

z ij vvel veel, omdat zij evenals Dr. j.wsex heel veel voor het Gilde

hebljen gedaan.

In het \'erslag, dat in 1Q14 verscheen, noemt Dr. ijANSEX eenige oorzaken

op, die den bloei van het (iilde in de latere jaren hebben tegengehouden.

Ik geef ze in het kort weer: de vergaderingen worden steeds te Utrecht

gehouden ; de kern van eendrachtig samenwerkende kunstenaars, die

V. HEUKEEUM om zieh vereenigd had, viel door sterfte, door vertrek en....

door verminderde eensgezindheid uiteen ; de jongere clerus werd door

sociale werken langzamerhand zoo in beslag genomcn, dat voor de kunst

weinig tijd overbleef.

— Ik zou hierbij nog willen opmerken, dat wel een opkomcnde beweging,

niet ecn, die reeds decennien oud is, zieh gemeenlijk over de enthousiaste

medewerki ng der jongeren mag verbeugen. Maar keeren wij tot de op-

somming van Dr. j.^NSEX terug — ; de verslagen versehenen niet regel-

matig; het bestuur verloor in de beeren de boxt en LINDSEX voortreffelijke

leden ; in 1904 openbaarde zieh bij den Deken een gestadig toenemende

verzwakking, die na zes jaren eindigt niet den dood. Ziedaar zoovele oor-

zaken, die de kwijning \'an het (iilde hebben bewerkt.

( )nder Deken j.vxSE.x kwam een herleving, maar dezelfde oorzaak, die

in de lautste jaren van Mgr. V. HEUKEEUM den teruggang van het gilde-

leven zoo had bevorderd, hield ook thans grooteren bloei tegen: de Deken,

die dan toch het hoofd en het hart van het (xilde is, was lijdenil.

Wel scheen Dr. J.\XSEX, toen hij in September lyii tot Deken van het

Gilde werd gekozen, nog in zijn volle kracht, veel meer dan schijn was

dit echter niet.



Zijn oudo kwaal deed zieh iiieer en meer n'evoelen, cn hoewel liij er zeit",

dank zijn levenslustige natuur en de ingespannen Studie der H. Schriften,

weinig acht op sloeg, ons ontgiiig hcl niet dat zijn pliysieke kracliten

gestadig afnamen.

Het kwam daii ook dra zoovcr ikil liij in liet St. Klisabellisgaslhnis te

Arnhem l)ij /ijii <u',den academievriend Dr. Kl'.Nsi',.\ de hulj) ging zoeken,

die hij er jaren te voren ook had gevonden.

Een langdurig verblijf aldaar bracht verbetering, geen geuezing. Hij

keerde naar Jutfaas terug, arbeidde weer als pastoor, als scripturist, als

Dekcn van St. Bernulphus, inaar de arbeidslust vond in het gebrokcn

lichaam geen gewillig orgaan meer, en opnieuw, wij zagen het met deernis,

omdat wij zijn hoop niet deelden, opnieuw ging hij welgemoed naar St.

Elisabeth te Arnhein, vandaar naar bad Schiermonnikoog, dan naar St.

,\nt<>nius te Utrecht de dagen van onzen beminden Deken waren geteld;

Christus riep hem thuis

Met zijn gesleten kruis.

Neerlandia Catholica telde een groot man minder.

Met oprechte waardeering denken wij terug aan hetgeen onze gezaligde

Deken in zijn laatstc jaren nog voor het Gilde heeft gedaan.

Het groote werk: de reorganisatie van het Gilde, is aan zijn initiatief en

aan zijn doorzettingsvermogen te danken. Dan zorgde hij nog voor twee

deelen van het \^erslag, hield vergaderingen, schonk ons het genot van

leerzame kunsttochten door Utrecht, te Jutfaas, te Amsterdam; het Gilde

ging" naar Kleef, Kranenburg, Xanten en Calcar, naar de St. Jan te

's Hertogenbosch, de tentoonstelling van kerkelijke kunst en het mysterie-

spel aldaar; juist voor den oorlog bezochten wij Essen, Werden, Soest en

Münster, en toen in ons land de gemoederen wat tot rust waren gekomen,

kon ook de mobilisatie geen beletsel zijn naar Maastricht, Meerssen en

A'alkenburg met zijn interessante cataconiben te reizen. JAN.SEN' kon ons

op deze laatste reis helaas! van zijn ziekbed slechts in den geest volgen.

Mocht dus het gereorganiseerde Gilde nog niet tot hoogen bloei komen,

zijn levenskracht heeft het toch weder getoond, en vooral is duidelijk

uitgekomen, dat er onder den clerus zeer velen zijn, die niets vuriger

wenschten dan het Gilde in den ouden luister hersteld te zien en die zoo

gaarne bij het St. Bernulphusgilde richting voor hun kunstzin, leiding en

voorlichting zouden vinden. ( )ok zijn het niet alleen de gepassioneerde

reizigers onder de broeders, die het zouden betreuren, als zij de ont-

wikkelende kunstreizen moesten missen.
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Wij mögen dus vortroiuven hebben in de toekcjmst van ons dierbaar Gilde,

dat langer dan een halve eeuw de kunstsmaak van den Nederlandschen

clerus heeft geleid en waaraan het dan toch in laatste instantie is te danken,

dat de offers, die de geloovigen zieh voor den bouw en de opluistering

van Gods huis hebben getroost, over het algemeen zog goed zijn besteed.

De laatste reis van Mgr. V. HEUKELUM was een reis naar de Eeuwige

Stad te samen mct Dr. JANSEN in igo2.

De laatste daad op kunstgebied van Mgr. J.\N.sex, ook als Directeur van

het Aartsbisschoppelijk Museum opvolger van V. HEUKinA'.M, was de

overeenkom.st met de gemeente Utrecht, om het Aartsbisschoppelijk

Museum, met behoud der voUedige zelfstandigheid, veilig onder te brengen

in het Centraal Museum, hetwelk in het oude Roomsche monument: het

Sint Agncsklooster, door de stad zal worden gesticht.

Ik zie in deze laatste daden der beide groote mannen een gebaar, dat ons

vermaant, ook in de toekomst de richting te houden, waarin het (iilde tot

nu toe werd geleid: ziet op naar Rome, niet om de innigheid der bid-

dende middeleeuwsche kunst prijs te geven voor het vormenschoon der

Renaissance noch voor den onvolmaakten vorm (.'n d<> gebrekkige tcchniek

der eerste christeneeuwen, maar om de weiten te leeren kennen, welke

de H. Liturgie der kerkelijke kunst gesteld heeft; ziet om u heen en maakt

u eigen, wat er gezonds is in de aloude vaderlandsche en West-Euro-

peesche kerkelijke kunsttradities, bestudeer de meesterwerken in den besten

tijd der middeleeuwen door de Gothiek gewrocht ! Dat is het testamcnt

van Mgr. V- HEUKEi.u.M en Mgr. Dr. Jansen.

Seminarie
Rijscnburg

1 )ricbergen
C. II.VRIM.VN.
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